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بررسی وضعیت صنعت تایر در کشور چین

nvestigating the status of the tire industry in China

واژه های کلیدی: انتقال فناوري، تايرهاي باياس، تايرهاي راديال، مصرف انرژي. 

چکیده:

در اين مقاله، در ابتدا چگونگی شکل گیری صنعت تاير و انتقال فناوری در کشور چین در 5 مرحله موردبررسی قرار می گیرد. 
سپس، به وضعیت تولید خودرو در جهان و وضعیت خودرو چین در سال 2015 و 2016 پرداخته می شود. پس از 
بررسی صنعت تاير در چین به اختصار وضعیت قوانین و محدوديت های دولت چین برای صنايع تايرسازی، برنامه های 
استراتژيک صنعت تاير چین، مشوق های مالی و مسائل و مشکالت صنعت تاير در چین بررسی می شود. درپايان، وضعیت 

شرکت Aeolus چین در سال مالی 2015 موردبررسی قرار می گیرد.
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مقدمه
با حمایت اتحاد جماهیر شوروی سابق 
انتقال فناوری تولید تایرهای بایاس باری-

اتوبوسی )TBB(  به کشور چین در فاصله 
زمانی سال های 1945 تا 1965 انجام 
شد. پس از آن طی 5 مرحله تا سال 
2015 صنعت تایر سازی در کشور 
چین رشد فزاینده ای داشت. با توجه 
به رشد اقتصادی سریع چین، توسعه 
اقتصادی در دنیا، توسعه بزرگراه ها و 
حذف مالیات مصرف 10% دولتی بر 

تایرهای رادیال، توسعه و مصرف رادیال 
افزایش یافت. در دوره پنجم در سال 
2015، در صنعت تایر چین، ساخت 
90% دستگاه ها موردنیاز تایرسازی، تولید 
85% مواد اولیه، افزایش سریع ظرفیت 
تولید تایرهای رادیال، صادرات تایر )به 
آمریکا، اروپا و ...(، انتقال فناوری تولید 
تایر رادیال به آسیای جنوب شرقی و 
دیگر مناطق، احداث کارخانه ها تایر در 
دیگر کشورها )تایلند، مالزی، ویتنام و 
...(، مورد توجه قرار گرفت. در این 
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مرحله تولید در پایان سال 2015 به 587 میلیون حلقه رسید 
که 91% آن رادیال بود.

 چگونگی شکل گیری صنعت تاير و انتقال فناوری در کشور 

چین

1965(: شروع تولید تايرهای باياس مرحله 1 )1945 – 

با حمایت اتحاد جماهیر شوروی سابق انتقال فناوری تولید 
تایرهای بایاس باری-اتوبوسی )TBB( به کشور چین انجام 
شد و پس از آن ظرفیت تولید تایر به 2 میلیون حلقه در 
سال رسید. در این مرحله، چهار شرکت جدید تأسیس یافته 

در چین در این امر سهیم بودند.
 

1984(: توسعه فناوری و تحقیق و توسعه  مرحله 2 )1965 – 

به صورت مستقل تحت برنامه اقتصادی چین

با توجه به مزیت های تایرهای رادیال نسبت به بایاس، 
شرکت های اولیه، تحقیق و توسعه در رابطه با تولید تایرهای 
رادیال باری )TBR( را به صورت مستقل تحت رهنمودهای 
دولت و انستیتوهای تحقیقاتی آغاز کردند؛ ولی در این مقطع 
به دالیل اقتصادی و سیاسی نتوانستند توفیقی کسب کنند 

و تولید تایرها بایاس به 16 میلیون حلقه رسید.

نمودار 1 میزان تولید تایرهای بایاس در چین در مرحله یک

 

5 
 

 
 : میزان تولید تایرهای بایاس در چین در مرحله یک1نمودار 

 

 (: توسعه فناوری و تحقیق و توسعه به صورت مستقل تحت برنامه اقتصادی چین1499 – 1491) 2مرحله 

تحقیق و توسعه در رابطه با تولید تایرهای رادیال باری  ،اولیه هایشرکتهای تایرهای رادیال نسبت به بایاس، با توجه به مزیت

(TBRرا به صورت مستقل تحت رهنمودهای دولت و انستیتوهای تحقیقاتی )  ولی در این مقطع به دالیل اقتصادی و کردندآغاز ،

 میلیون حلقه رسید. 12سیاسی نتوانستند توفیقی کسب کنند و تولید تایرها بایاس به 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 2- میزان تولید تایرهای بایاس در چین در مرحله دو
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 : میزان تولید تایرهای بایاس در چین در مرحله دو2نمودار 

 
و انتقال فناوری تولید تایرهای رادیال توسط چهار شرکت بزرگ شروع اصالحات در چین (: 1441 – 1491) 3مرحله 

 چندملیتی

شرکت بزرگ دولتی تولیدکننده  5میالدی  51اقتصادی از اواسط دهه -از شروع اصالحات در چین و باز شدن فضای سیاسیپس 

انتقال فناوری  (GITI, Yellow sea, Shenyang, Double Coin, Hualin Tire,long Ma,Wan Li,Beijin) تایر در چین

آمیز به دنیا آغاز و به صورت موفقیت )پیرلی، فایرستون، دانلوپ( شرکت بزرگ چندملیتی تایرسازی چندتولید تایرهای رادیال را از 

 انجام رساندند.

 
  

 ترینبیشای کوتاه هدر مسافت ونقلحملو  overloadبا توجه به شرایط  Belt 3پیرلی با استفاده از  TBRفناوری تولید تایر 

 4با  TBRها و آغاز صادرات به آمریکا مزیت تایرهای با توجه به توسعه سریع اتوبان 5115از سال  پسموفقیت را داشت، ولی 
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به صورت موفقیت آمیز به انجام رساندند.
فناوری تولید تایر TBR پیرلی با استفاده از 3Belt  با توجه به 
شرایط بار اضافي )Overload( و حمل ونقل در مسافت های کوتاه 
بیشترین موفقیت را داشت؛ ولی پس از سال 2005 با توجه به 
توسعه سریع بزرگراه ها و آغاز صادرات به آمریکا مزیت تایرهای 
TBR با 4Belt برای طی مسافت های طوالنی مدنظر قرار گرفت. 

تولید در پایان این دوره به حدود 55 میلیون حلقه رسید؛ ولی 
فقط 578 هزار حلقه تایر رادیال تولید شد.

 

1995(: شروع اصالحات در چین و انتقال  مرحله 3 )1985 – 

فناوری تولید تايرهای راديال توسط چهار شرکت بزرگ چندملیتی

شدن  باز  و  چین  در  اصالحات  شروع  از  پس 
میالدی   80 دهه  اواسط  از  سیاسی-اقتصادی  فضای 
چین در  تایر  تولیدکننده  دولتی  بزرگ  شرکت   8 

 )GITI, Yellow sea, Shenyang, Double Coin, Hualin Tire,long Ma,Wan Li,Beijin(

انتقال فناوری تولید تایرهای رادیال را از چند شرکت بزرگ 
چندملیتی تایرسازی )پیرلی، فایرستون، دانلوپ( دنیا آغاز و 

نمودار 3- میزان تولید تایر در چین در مرحله سه
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 : میزان تولید تایرهای بایاس در چین در مرحله دو2نمودار 

 
و انتقال فناوری تولید تایرهای رادیال توسط چهار شرکت بزرگ شروع اصالحات در چین (: 1441 – 1491) 3مرحله 

 چندملیتی

شرکت بزرگ دولتی تولیدکننده  5میالدی  51اقتصادی از اواسط دهه -از شروع اصالحات در چین و باز شدن فضای سیاسیپس 

انتقال فناوری  (GITI, Yellow sea, Shenyang, Double Coin, Hualin Tire,long Ma,Wan Li,Beijin) تایر در چین

آمیز به دنیا آغاز و به صورت موفقیت )پیرلی، فایرستون، دانلوپ( شرکت بزرگ چندملیتی تایرسازی چندتولید تایرهای رادیال را از 

 انجام رساندند.

 
  

 ترینبیشای کوتاه هدر مسافت ونقلحملو  overloadبا توجه به شرایط  Belt 3پیرلی با استفاده از  TBRفناوری تولید تایر 

 4با  TBRها و آغاز صادرات به آمریکا مزیت تایرهای با توجه به توسعه سریع اتوبان 5115از سال  پسموفقیت را داشت، ولی 

 

9 
 

Belt هزار 555میلیون حلقه رسید ولی فقط  55های طوالنی مدنظر قرار گرفت. تولید در آخر این دوره به حدود برای طی مسافت 

 ادیال تولید شد.حلقه تایر ر

 
 : میزان تولید تایر در چین در مرحله سه3نمودار 

 

به صورت  Kumhoو  Michelin ،Bridgestone ،GoodYear مانندتعدادی از تولیدکنندگان برجسته دنیا  ،هادر این سال

یق انستیتو تحقیق و توسعه انتقال فناوری از طر ،در همین زمان .گذاری کردنددر چین سرمایه Joint-Ventureانفرادی یا 

 .جدید داخلی آغاز شد هایشرکت( به BRDIRIصنعت تایر پکن )

 3دهنده فناوری در چین در مرحله گذار و انتقالهای سرمایه: شرکت1جدول 

The Technologies Adopted by Foreign Sole Venture or Joint Venture 

No. Source of Technologies Tyre Factory Spec. of Radial Tyres 

1 Goodyear Tyres Co., USA Dalian Goodyear Tyres Co. Ltd. Half-steel for cars 

2 Kumho Tyres Co., USA Nanjing Kumho Tyres Co. Ltd. 
Tianjin Kumho Tyres Co. Ltd. 

Half-steel for cars 
Half-steel for cars 

3 Tyres Manufacturing Co. 
Ltd. of Korea 

Hantai Tyres Jiaxing Co. Ltd. 
Hantai Tyres Jiangsu Co. Ltd. 

Half-steel 
Half-steel 

4 Michelin Tyres Co. Michelin Shenyang Tyres Co. 
Ltd. 

All-steel for heavy-duty 
trucks, half-steel for cars 

5 Bridgestone Tyres Co. Shenyang Santai Tyres Co. Ltd. All-steel for heavy-duty 
trucks 

 

 

 

مديريت:  بررسي وضعيت صنعت تاير در  ...

managementمديريت



نشريه ی صنعت الستيک ايران/ شماره ی 95 40

در این سال ها، تعدادی از تولیدکنندگان برجسته دنیا مانند 
Michelin، Bridgestone، GoodYear و Kumho به صورت 

انفرادی یا مشترك )Joint-Venture( در چین سرمایه گذاری 
کردند. در همین زمان، انتقال فناوری از طریق انستیتو 
تحقیق و توسعه صنعت تایر پکن )BRDIRI( به شرکت های 

جدید داخلی آغاز شد.

2005(: افزايش تولید تايرهای راديال و  مرحله 4 )1995 – 

انتقال فناوری تولید بین شرکت های چینی

با توجه به رشد اقتصادی سریع چین، توسعه اقتصادی 
در دنیا، توسعه بزرگراه ها و حذف مالیات مصرف %10 
دولتی بر تایرهای رادیال، توسعه و مصرف رادیال افزایش 
یافت. کل تولید در پایان سال 2005 به 250 میلیون حلقه 
رسید. درصد تولید رادیال در سال 2005 به 56% رسید. در 
این فاصله، انتقال فناوری بین شرکت های داخلی به صورت 

مستقیم به شدت افزایش یافت.

جدول 1- شرکت های سرمایه گذار و انتقال دهنده فناوری در چین در مرحله 3

جدول 2- انتقال فناوری از انستیتو تحقیق و توسعه صنعت تایر پکن
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Belt هزار 555میلیون حلقه رسید ولی فقط  55های طوالنی مدنظر قرار گرفت. تولید در آخر این دوره به حدود برای طی مسافت 

 ادیال تولید شد.حلقه تایر ر

 
 : میزان تولید تایر در چین در مرحله سه3نمودار 

 

به صورت  Kumhoو  Michelin ،Bridgestone ،GoodYear مانندتعدادی از تولیدکنندگان برجسته دنیا  ،هادر این سال

یق انستیتو تحقیق و توسعه انتقال فناوری از طر ،در همین زمان .گذاری کردنددر چین سرمایه Joint-Ventureانفرادی یا 

 .جدید داخلی آغاز شد هایشرکت( به BRDIRIصنعت تایر پکن )

The Technologies Adopted by Foreign Sole Venture or Joint Venture 
No. Source of Technologies Tyre Factory Spec. of Radial Tyres 
1 Goodyear Tyres Co., USA Dalian Goodyear Tyres Co. Ltd. Half-steel for cars 

2 Kumho Tyres Co., USA Nanjing Kumho Tyres Co. Ltd. 
Tianjin Kumho Tyres Co. Ltd. 

Half-steel for cars 
Half-steel for cars 

3 Tyres Manufacturing Co. Ltd. 
of Korea 

Hantai Tyres Jiaxing Co. Ltd. 
Hantai Tyres Jiangsu Co. Ltd. 

Half-steel 
Half-steel 

4 Michelin Tyres Co. Michelin Shenyang Tyres Co. 
Ltd. 

All-steel for heavy-duty 
trucks, half-steel for cars 

5 Bridgestone Tyres Co. Shenyang Santai Tyres Co. Ltd. All-steel for heavy-duty 
trucks 
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The Tyre Factories Using BRDIRI Technologies 
No. Source of 

Technology 
Tyre Factories Spec. of Radial Tyres 

1 BRDIRI Shandong Roncheng Rubber Factory Half-steel for cars and light trucks, all steel 
for heavy-duty trucks 

2 BRDIRI Guizhou Tyres Co. Ltd. Half-steel for cars and light trucks 
3 BRDIRI Yinchuan CIS Tyres Co. Ltd. Half-steel for cars and light trucks 
4 BRDIRI Sichuan Rubber Factory Half-steel for cars and light trucks 
5 BRDIRI Shandong Tyres Factory Half-steel for cars and light trucks 
6 BRDIRI Liaoning Long March Tyres Co. Ltd. Half-steel for cars and light trucks 
7 BRDIRI Hualin Group Co. Half-steel for cars 
8 BRDIRI Yunnan Tyres Factory Half-steel for cars and light trucks 
9 BRDIRI Hebei Tyres Co. Ltd. Half-steel for cars and light trucks 

10 BRDIRI Xiangjiang Tyres Co. Ltd. Half-steel for light trucks 

 

 یچین هایشرکت(: افزایش تولید تایرهای رادیال و انتقال فناوری تولید بین 2001 – 1441) 9مرحله 

تایرهای  بردولتی  %11ها و حذف مالیات مصرف با توجه به رشد اقتصادی سریع چین، توسعه اقتصادی در دنیا، توسعه اتوبان

میلیون حلقه رسید. درصد تولید رادیال در  551به  5115رادیال، توسعه و مصرف رادیال افزایش یافت. کل تولید در پایان سال 

 افزایش یافت. شدتبهداخلی به صورت مستقیم  هایشرکتانتقال فناوری بین  ،فاصلهرسید. در این  %52به  5115سال 

 
 : میزان تولید تایر در چین در مرحله چهار9نمودار 

 (: توسعه جامع و فراگیر فناوری تایر در چین2011 – 2009) 1مرحله 

ها به صورت ت و توسعه واحدهای تولیدی، انجام پروژه، ساخهاکارخانهتوسعه فناوری و گسترش انتقال آن، طراحی  ،در این مرحله

EPC مواد اولیه، افزایش سریع ظرفیت تولید تایرهای رادیال،  %55آالت موردنیاز تایرسازی در چین، تولید ماشین %41، ساخت

تایر  هاکارخانهر مناطق، احداث صادرات تایر )به آمریکا، اروپا و ...(، انتقال فناوری تولید تایر رادیال به آسیای جنوب شرقی و دیگ
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کارخانه هاي تایر در دیگر کشورها )تایلند، مالزی، ویتنام 
پایان سال  ...(، موردنظر قرار گرفت. تولید در  و 
2015 به 587 میلیون حلقه رسید که 91% آن رادیال 
بود. )414 میلیون PCR، 120 میلیون TBR، 53 میلیون 
Bias(. همچنین، تولید تایر در پایان سال 2016 به 572 

میلیون حلقه رسید؛ که 2/6% کاهش نسبت به سال پیش 
را نشان می دهد. الزم به یادآوري است در سال 2014 
حدود 640 کارخانه تولید تایر در دنیا وجود داشت؛ که 

180 کارخانه تولید تایر آن در داخل چین بود.

2015(: توسعه جامع و فراگیر فناوری تاير  مرحله 5 )2006 – 

در چین

در این مرحله، توسعه فناوری و گسترش انتقال آن، 
طراحی کارخانه ها، ساخت و توسعه واحدهای تولیدی، 
انجام پروژه ها به صورت EPC، ساخت 90% کارخانه ها 
موردنیاز تایرسازی در چین، تولید 85% مواد اولیه، 
افزایش سریع ظرفیت تولید تایرهای رادیال، صادرات 
تایر )به آمریکا، اروپا و ...(، انتقال فناوری تولید تایر 
رادیال به آسیای جنوب شرقی و دیگر مناطق، احداث 

نمودار 4- میزان تولید تایر در چین در مرحله چهار

 

5 
 

 

 انتقال فناوری از انستیتو تحقیق و توسعه صنعت تایر پکن: 2جدول 

The Tyre Factories Using BRDIRI Technologies 

No. Source of 
Technology Tyre Factories Spec. of Radial Tyres 

1 BRDIRI Shandong Roncheng Rubber Factory Half-steel for cars and light trucks, all steel 
for heavy-duty trucks 

2 BRDIRI Guizhou Tyres Co. Ltd. Half-steel for cars and light trucks 

3 BRDIRI Yinchuan CIS Tyres Co. Ltd. Half-steel for cars and light trucks 

4 BRDIRI Sichuan Rubber Factory Half-steel for cars and light trucks 

5 BRDIRI Shandong Tyres Factory Half-steel for cars and light trucks 

6 BRDIRI Liaoning Long March Tyres Co. Ltd. Half-steel for cars and light trucks 

7 BRDIRI Hualin Group Co. Half-steel for cars 

8 BRDIRI Yunnan Tyres Factory Half-steel for cars and light trucks 

9 BRDIRI Hebei Tyres Co. Ltd. Half-steel for cars and light trucks 

10 BRDIRI Xiangjiang Tyres Co. Ltd. Half-steel for light trucks 

 

 یچین هایشرکت(: افزایش تولید تایرهای رادیال و انتقال فناوری تولید بین 2001 – 1441) 9مرحله 

تایرهای  بردولتی  %11ها و حذف مالیات مصرف با توجه به رشد اقتصادی سریع چین، توسعه اقتصادی در دنیا، توسعه اتوبان

میلیون حلقه رسید. درصد تولید رادیال در  551به  5115رادیال، توسعه و مصرف رادیال افزایش یافت. کل تولید در پایان سال 

 افزایش یافت. شدتبهداخلی به صورت مستقیم  هایشرکتانتقال فناوری بین  ،فاصلهرسید. در این  %52به  5115سال 

 
 : میزان تولید تایر در چین در مرحله چهار9نمودار 

نمودار 5- میزان تولید تایر در چین در مرحله پنج
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 (: توسعه جامع و فراگیر فناوری تایر در چین2011 – 2009) 1مرحله 

ها به صورت ت و توسعه واحدهای تولیدی، انجام پروژه، ساخهاکارخانهتوسعه فناوری و گسترش انتقال آن، طراحی  ،در این مرحله

EPC مواد اولیه، افزایش سریع ظرفیت تولید تایرهای رادیال،  %55آالت موردنیاز تایرسازی در چین، تولید ماشین %41، ساخت

تایر  هاکارخانهر مناطق، احداث صادرات تایر )به آمریکا، اروپا و ...(، انتقال فناوری تولید تایر رادیال به آسیای جنوب شرقی و دیگ

میلیون حلقه رسید که  555به  5115تولید در پایان سال  در دیگر کشورها )تایلند، مالزی، ویتنام و ...( و ... موردنظر قرار گرفت.

به  5112تولید تایر در پایان سال  ،همچنین .(Biasمیلیون  TBR ،53میلیون  PCR ،151میلیون  919) .استآن رادیال  41%

 291حدود  5119در سال  الزم به ذکر است دهد.نشان می پیشکاهش نسبت به سال  %2/5ده است که یمیلیون حلقه رس 555

 کارخانه تولید تایرآن در داخل چین بوده است. 151کارخانه تولید تایر در دنیا وجود داشته است که 

 

 
 : میزان تولید تایر در چین در مرحله پنج1نمودار 

 

 
 وضعیت تولید خودرو در جهان -2

میزان تولید خودرو در  9و در جدول  شدهمطرح 5115کشور پیشتاز دنیا در سال  3میزان تولید خودرو در  3در جدول شماره 

به  5112میلیون دستگاه در سال  9/5تولید خودرو در چین از  است. قرارگرفته موردبررسی 5112و  5115کشور چین در سال 

 رسیده است. 5112ون دستگاه در سال میلی 1/55
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 وضعیت تولید خودرو در جهان

در جدول شماره 3 میزان تولید خودرو در 3 کشور 
پیشتاز دنیا در سال 2015 مطرح شده و در جدول 4 میزان 
تولید خودرو در کشور چین در سال 2015 و 2016 
موردبررسی قرارگرفته است. تولید خودرو در چین از 5/4 
میلیون دستگاه در سال 2006 به 28/1 میلیون دستگاه در 

سال 2016 رسیده است.

 میزان مالکیت سرانه خودرو در دنیا بر حسب GDP در سال 

2014

در نمودار زیر میزان مالکیت سرانه خودرو در دنیا بر 
حسب GDP در سال 2014 نشان داده شده است.

جدول 3- میزان تولید خودرو در 3 کشور پیشتاز در سال 2015

جدول 4- میزان تولید خودرو در چین در سال

نمودار 6- میزان مالکیت سرانه خودرو در دنیا در سال 2014

جدول 5- میزان مالکیت سرانه خودرو در چند کشور در سال 2014
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میلیون حلقه رسید که  555به  5115تولید در پایان سال  در دیگر کشورها )تایلند، مالزی، ویتنام و ...( و ... موردنظر قرار گرفت.

به  5112تولید تایر در پایان سال  ،همچنین .(Biasمیلیون  TBR ،53میلیون  PCR ،151میلیون  919) .استآن رادیال  41%

 291حدود  5119در سال  الزم به ذکر است دهد.نشان می پیشکاهش نسبت به سال  %2/5ده است که یمیلیون حلقه رس 555

 کارخانه تولید تایرآن در داخل چین بوده است. 151کارخانه تولید تایر در دنیا وجود داشته است که 

 

 
 : میزان تولید تایر در چین در مرحله پنج1نمودار 

 

 
 وضعیت تولید خودرو در جهان -2

میزان تولید خودرو در  9و در جدول  شدهمطرح 5115کشور پیشتاز دنیا در سال  3میزان تولید خودرو در  3در جدول شماره 

به  5112میلیون دستگاه در سال  9/5تولید خودرو در چین از  است. قرارگرفته موردبررسی 5112و  5115کشور چین در سال 

 رسیده است 5112ون دستگاه در سال میلی 1/55

 

 درصد تعداد تولید خودرو نام کشور

 %55 59،513،311 چین

 %1333 15،111،352 آمریکا

 %1135 4،555،535 ژاپن

 %100 407،907000 در کل دنیا تولیدشدهجمع خودرو 

 

 جمع اتوبوسی -خودرو باری خودرو سواری سال

2011 51،154،911 3،953،411 2971037300 

2019 59،951،511 3،245،111 2971197900 
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میلیون حلقه رسید که  555به  5115تولید در پایان سال  در دیگر کشورها )تایلند، مالزی، ویتنام و ...( و ... موردنظر قرار گرفت.

به  5112تولید تایر در پایان سال  ،همچنین .(Biasمیلیون  TBR ،53میلیون  PCR ،151میلیون  919) .استآن رادیال  41%

 291حدود  5119در سال  الزم به ذکر است دهد.نشان می پیشکاهش نسبت به سال  %2/5ده است که یمیلیون حلقه رس 555

 کارخانه تولید تایرآن در داخل چین بوده است. 151کارخانه تولید تایر در دنیا وجود داشته است که 

 

 
 : میزان تولید تایر در چین در مرحله پنج1نمودار 

 

 
 وضعیت تولید خودرو در جهان -2

میزان تولید خودرو در  9و در جدول  شدهمطرح 5115کشور پیشتاز دنیا در سال  3میزان تولید خودرو در  3در جدول شماره 

به  5112میلیون دستگاه در سال  9/5تولید خودرو در چین از  است. قرارگرفته موردبررسی 5112و  5115کشور چین در سال 

 رسیده است 5112ون دستگاه در سال میلی 1/55

 

 درصد تعداد تولید خودرو نام کشور

 %55 59،513،311 چین

 %1333 15،111،352 آمریکا

 %1135 4،555،535 ژاپن

 %100 407،907000 در کل دنیا تولیدشدهجمع خودرو 

 

 جمع اتوبوسی -خودرو باری خودرو سواری سال

2011 51،154،911 3،953،411 2971037300 

2019 59،951،511 3،245،111 2971197900 
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 2011کشور پیشتاز در سال  3در  : میزان تولید خودرو3جدول 

 درصد تعداد تولید خودرو نام کشور

 %55 59،513،311 چین

 %1333 15،111،352 آمریکا

 %1135 4،555،535 ژاپن

 %100 407،907000 در کل دنیا تولیدشدهجمع خودرو 

 

 در سال چیندر  ن تولید خودرو: میزا9جدول 
 2019و  2011 

 سال
خودرو 
 سواری

 -خودرو باری
 اتوبوسی

 جمع

2011 51،154،911 3،953،411 2971037300 

2019 59،951،511 3،245،111 2971197900 

 

 2019در سال  GDPمیزان مالکیت سرانه خودرو در دنیا بر حسب  -2

 .است شدهبیان 5119در سال  GDPر دنیا بر حسب ت سرانه خودرو ددر نمودار زیر میزان مالکی

 
 2019: میزان مالکیت سرانه خودرو در دنیا در سال 9نمودار 
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 2019در سال  GDPمیزان مالکیت سرانه خودرو در دنیا بر حسب  -2

 .است شدهبیان 5119در سال  GDPر دنیا بر حسب ت سرانه خودرو ددر نمودار زیر میزان مالکی

 
 2019: میزان مالکیت سرانه خودرو در دنیا در سال 9نمودار 

 

 

 

 

 نام کشور نفر( 1111)به ازای  تعداد خودرو
 آمریکا 451
 جنوبی کره 941
 چین 111
 ایران 141

 

 2019تولیدکننده تایر در چین در سال  هایکتشر -3

 هستند. Triangleو  ZC ،GITI هایشرکتدر چین، سه شرکت برتر از نظر فروش مشخص شد،  5119سال های بررسیدر 

 
 2019های تولیدکننده تایر در چین در سال : شرکت،نمودار 
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 شرکت های تولیدکننده تاير در چین در سال 2014

در بررسی های سال 2014 مشخص شد، سه شرکت برتر 
  Triangle و ZC ، GITI از نظر فروش در چین، شرکت های

هستند..

 تولید تاير در چین در سال 2013 به تفکیک تايرهای سواری 

و باری

در نمودار زیر، تولید تایر در چین در سال 2013 به 
تفکیک تایرهای سواری و باری مشخص شده است. همان طور 

که در نمودار زیر مشاهده می شود، سهم برندهای بین المللی 
 ،TBR 42% است. درحالی که سهم تولید ،PCR در تولید

فقط 12% است.

 وضعیت تولید دستگاه ها صنعت تاير در جهان

پس از بررسی وضعیت تولید تایر در چین به بررسی 
وضعیت تولید دستگاه ها می پردازیم. همان طور که در نمودار 
زیر نشان داده است، شرکت HF آلمان و Mesnac چین 
در دنیا از لحاظ میزان فروش در رده های اول و دوم قرار 

نمودار 7 شرکت های تولیدکننده تایر در چین در سال 2014

نمودار 8- تولید تایر در چین در سال 2013 به تفکیک سواری و باری
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: میزان مالکیت سرانه خودرو در 1جدول 
 2019چند کشور در سال 

 نام کشور نفر( 1000)به ازای  تعداد خودرو

 آمریکا 451

 جنوبی کره 941

 چین 111

 ایران 141

 

 2019تولیدکننده تایر در چین در سال  هایکتشر -3

 هستند. Triangleو  ZC ،GITI هایشرکتدر چین، سه شرکت برتر از نظر فروش مشخص شد،  5119سال های بررسیدر 

 
 2019های تولیدکننده تایر در چین در سال : شرکت،نمودار 

 

 تایرهای سواری و باری به تفکیک 2013تولید تایر در چین در سال  -9

که در شکل زیر  طورهماناست.  شدهمشخصبه تفکیک تایرهای سواری و باری  5113تولید تایر در چین در سال  ،در شکل زیر
 .است %15، فقط TBRدر تولید  کهدرحالیاست.  PCR ،%95المللی در تولید سهم برندهای بین ،شودمیمشاهده 

 
 به تفکیک سواری و باری 2013چین در سال : تولید تایر در 9نمودار 

نمودار 9- وضعیت تولید ماشین آالت در جهان در سال 2015
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: میزان مالکیت سرانه خودرو در 1جدول 
 2019چند کشور در سال 

 نام کشور نفر( 1000)به ازای  تعداد خودرو

 آمریکا 451

 جنوبی کره 941

 چین 111

 ایران 141

 

 2019تولیدکننده تایر در چین در سال  هایکتشر -3

 هستند. Triangleو  ZC ،GITI هایشرکتدر چین، سه شرکت برتر از نظر فروش مشخص شد،  5119سال های بررسیدر 

 
 2019های تولیدکننده تایر در چین در سال : شرکت،نمودار 

 

 تایرهای سواری و باری به تفکیک 2013تولید تایر در چین در سال  -9

که در شکل زیر  طورهماناست.  شدهمشخصبه تفکیک تایرهای سواری و باری  5113تولید تایر در چین در سال  ،در شکل زیر
 .است %15، فقط TBRدر تولید  کهدرحالیاست.  PCR ،%95المللی در تولید سهم برندهای بین ،شودمیمشاهده 

 
 به تفکیک سواری و باری 2013چین در سال : تولید تایر در 9نمودار 
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 آالت صنعت تایر در جهانوضعیت تولید ماشین -1

که در نمودار زیر نشان داده  طورهمان پردازیممی آالتماشینپس از بررسی وضعیت تولید تایر در چین به بررسی وضعیت تولید 

 های اول و دوم قرار دارند.ر ردهاز لحاظ میزان فروش ددر دنیا چین  Mesnacآلمان و  HFشرکت است، 

 
 2011آالت در جهان در سال : وضعیت تولید ماشین4نمودار 

 

 دولتی و غیردولتی در چین هایشرکتمقایسه  -9

از منظر حمایت بیشتر، استقالل در تولید، شرایط کارگران و غیره در چین  غیردولتیلتی و ود هایشرکتدر این بخش به مقایسه 
 .پردازیممی

 های دولتی غیردولتی در چین: مقایسه شرکت9جدول 

 دولتی هایشرکت غیردولتی هایشرکت

 حکومت حمایت بیشتر کمتر حکومت حمایت

 کمتر در تولید و نوع محصول استقالل بیشتر در تولید و نوع محصول استقالل

 شرایط بهتر برای کارگران شرایط بدتر برای کارگران

 خالقیت زمینه کمتر برای بروز خالقیت ززمینه بیشتر برای برو

 دسترسی بهتر به سرمایه دسترسی کمتر به سرمایه

 قوی با واحد تحقیق و توسعه همکاری بسیار تحقیق و توسعه به مدیریت وابستگی

 درگیر بودن کمتر مدیریت در جریان بودن و درگیر بودن بیشتر مدیریت در جریان بودن و

GITI, LingLong, Century ZC, Aelous 

 

 های دولت چین برای صنایع تایرسازیقوانین و محدودیت -،

 :شودمیاز آن در زیر بیان  ایخالصهدر کشور چین برای صنعت تایر، دولت قوانین و مقررات خاصی وضع کرده است که 

مديريت:  بررسي وضعيت صنعت تاير در  ...
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دارند.
 مقايسه شرکت های دولتی و غیردولتی در چین

در این بخش به مقایسه شرکت های دولتی و غیردولتی 
در چین از منظر حمایت بیشتر، استقالل در تولید، شرایط 

کارگران و غیره می پردازیم.
 قوانین و محدوديت های دولت چین برای صنايع تايرسازی

در کشور چین برای صنعت تایر، دولت قوانین و مقررات خاصی 

وضع کرده است که خالصه ای از آن در زیر بیان می شود:
حداقل ظرفیت تولید 1/2 میلیون حلقه TBR در سال، 6 میلیون   •

حلقه PCR/LTR در سال و 30 هزار حلقه OTR در سال
استفاده از ماشین آالت و تجهیزات مدرن برای تولید و آزمون  •

محدودیت مصرف انرژی و آب  •
قوانین سخت گیرانه برای ایمنی تولید و ...  •

در نمودار زیر مقایسه مصرف انرژی در صنایع تایر برتر 

جدول 6- مقایسه شرکت های دولتی غیردولتی در چین

نمودار 10- مقایسه مصرف انرژی در شرکت های تایرسازی برتر دنیا و شرکت های تایرسازی در چین
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 دولتی هایشرکت غیردولتی هایشرکت
 حکومت حمایت بیشتر کمتر حکومت حمایت

 کمتر در تولید و نوع محصول استقالل بیشتر در تولید و نوع محصول استقالل
 شرایط بهتر برای کارگران شرایط بدتر برای کارگران

 خالقیت زمینه کمتر برای بروز خالقیت ززمینه بیشتر برای برو
 دسترسی بهتر به سرمایه دسترسی کمتر به سرمایه

 قوی با واحد تحقیق و توسعه همکاری بسیار تحقیق و توسعه به مدیریت وابستگی

 درگیر بودن کمتر مدیریت در جریان بودن و درگیر بودن بیشتر مدیریت در جریان بودن و
GITI, LingLong, Century ZC, Aelous 

 

 های دولت چین برای صنایع تایرسازیقوانین و محدودیت -،

 :شودمیاز آن در زیر بیان  ایخالصهدر کشور چین برای صنعت تایر، دولت قوانین و مقررات خاصی وضع کرده است که 

 OTRحلقه هزار  31در سال و  PCR/LTRمیلیون حلقه  2در سال،  TBRمیلیون حلقه  5/1حداقل ظرفیت تولید  •
 در سال

 آالت و تجهیزات مدرن برای تولید و آزموناستفاده از ماشین •

 محدودیت مصرف انرژی و آب •

 گیرانه برای ایمنی تولید و ...قوانین سخت •

 .در نمودار زیر مقایسه مصرف انرژی در صنایع تایر برتر دنیا و صنعت تایر چین صورت گرفته است
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 OTRحلقه هزار  31در سال و  PCR/LTRمیلیون حلقه  2در سال،  TBRمیلیون حلقه  5/1حداقل ظرفیت تولید  •
 در سال

 آالت و تجهیزات مدرن برای تولید و آزموناستفاده از ماشین •

 محدودیت مصرف انرژی و آب •

 گیرانه برای ایمنی تولید و ...قوانین سخت •

 .در نمودار زیر مقایسه مصرف انرژی در صنایع تایر برتر دنیا و صنعت تایر چین صورت گرفته است

 

 
های های تایرسازی برتر دنیا و شرکترژی در شرکت: مقایسه مصرف ان10نمودار 

 تایرسازی در چین
 

 2012در دنیا در سال  شدهتمامبررسی ترکیب قیمت  -9

 .است قرارگرفته موردبررسی 5115در چند کشور دنیا در سال  شدهتمامزیر ترکیب قیمت  هایشکلدر 
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دنیا و صنعت تایر چین صورت گرفته است.
 بررسی ترکیب قیمت تمام شده در دنیا در سال 2012

در نمودارهای زیر ترکیب قیمت تمام شده در چند کشور 
دنیا در سال 2012 موردبررسی قرارگرفته است.

 اطالعات شرکت Aelous چین در سال مالی 2015

 Aleous یکی از شرکت های مطرح تایرسازی در چین شرکت

Aleous جدول 7- بررسی صورت های مالی شرکت
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 2011چین در سال مالی  Aelousاطالعات شرکت  -4

به ذکر اطالعات مالی، درصد میزان  اختصاربهکه در زیر  است Aleousمطرح تایرسازی در چین شرکت  هایشرکتیکی از 
 .پردازیممیفروش و صادرات، ترکیب نفرات این شرکت 
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 Aleousی مالی شرکت ها: بررسی صورت،جدول 

 دالر میلیون عوامل 
نسبت به  درصد

 فروش

 %111 459 کل فروش

 %5135 599 های عملیاتیهزینه

 %5359 5235 های فروشهزینه

 %535 5135 های اداری و مدیریتهزینه

 %1355 5 های مالیهزینه

 %335 54 تحقیق و توسعه

 %532 5133 سایر درآمدها

کسر  سود ناخالص قبل از
 مالیات

9533 932% 

 %1324 2332 مالیات

 %334 32 سود خالص پس از کسر مالیات

 

و  میلیارد دالر 55/1ارزش برند  کل فروش است. %5تا  %5حدود  کارکنانی، هزینه است %15میزان مالیات بر درآمد در این شرکت 

 .استدرصد  53ان صادرات درصد و میز 95میزان فروش داخلی  ،همچنین است مورد 551تعداد پتنت: 

 
 

 

است که در زیر به اختصار به طرح اطالعات مالی، درصد 
میزان فروش و صادرات، ترکیب نفرات این شرکت می پردازیم.

در این شرکت میزان مالیات بر درآمد 15% است، هزینه 
کارکنان حدود 7% تا 8% کل فروش است. ارزش برند 1/78 
میلیارد دالر و تعداد ثبت اختراع )Patent( 271 مورد است.  
میزان فروش داخلی نیز 47 درصد و میزان صادرات 53 

درصد است.

مديريت:  بررسي وضعيت صنعت تاير در  ...
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نسبت به  درصد دالر میلیون عوامل 
 فروش

 %111 459 کل فروش

 %5135 599 های عملیاتیهزینه

 %5359 5235 های فروشهزینه

های اداری و هزینه
 مدیریت

5135 535% 

 %1355 5 های مالیهزینه

 %335 54 تحقیق و توسعه

 %532 5133 سایر درآمدها

کسر  سود ناخالص قبل از
 مالیات

9533 932% 

 %1324 2332 مالیات

سود خالص پس از کسر 
 مالیات

32 334% 

 

و  میلیارد دالر 55/1ارزش برند  کل فروش است. %5تا  %5حدود  کارکنانی، هزینه است %15میزان مالیات بر درآمد در این شرکت 

 .استدرصد  53ان صادرات درصد و میز 95میزان فروش داخلی  ،همچنین است مورد 551تعداد پتنت: 
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الف(  اهداف شرکت Aeolus تا سال 2020

ارتقا برند و ارزش آن  .1
افزایش سود  .2

)R&D( تأکید بر تحقیق و توسعه  .3
ادامه رشد تولید  .4

)IT( تقویت حوزه فناوری اطالعات  .5
UHP و HP افزایش درصد فروش تایرهای  .6

)Tire  Labeling ( وضعیت برچسب تاير  )ب

RR و WG در C و B گریدهای  •
Noise سطح 2 در  •

باالترین سطح )B-B برای تایر HP در چین(  •

)Subsidy( مشوق های مالی 

در کنار سایر حمایت ها، در دو دهه گذشته دولت چین به 
منظور افزایش تولید و گسترش صنعت تایر به روش هاي 
مختلف، مشوق های مالی گوناگونی به صنعت تایر اختصاص 
داده است. در آمریکا به طور رسمی حدود 10% تا 20% از 
هزینه ساخت کارخانه در یک ایالِت مشخص و یا جابجایی 

کارخانه به دلیل مسائل زیست محیطی داده می شود، ولی 
در چین به منظور کمك و اعطاي تسهیالت به کارخانه هاي 
بخش دولتي از ابزارهایي مانند در اختیار قرار دادن زمین، 
اعطای مجوز جهت تغییر کاربری زمین قبلی از صنعتی به 
مسکونی، تقبل هزینه های جابجایی، کاهش مالیات و ... 

استفاده مي شود.

دولت چین در شرایط فعلی برای موارد زیر به کارخانه ها 
تایرسازی کمک مالی می کند:
به روز آوری دستگاه ها  •
ارتقای کیفیت تولید  •

جابجایی کارخانه به دلیل مسائل زیست محیطی  •
تولید تایر سبز و ...  •

برنامه های استراتژيک صنعت تاير چین

در زیر به چند نمونه از شعارهای استراتژیک در صنعت 
تایر چین اشاره می شود.

• ‘One Belt and One Road’: Connecting China and the 

World & Go Out Policy

 اعمال تعرفه های ضد دمپینگ )Anti-Dumping( و ضد تهاجم 

)Countervailing( براي تايرهای وارداتی از چین

در سال های اخیر، سایر کشورها بر تایرهای وارداتی 
تعرفه های کرده اند.  اعمال  تعرفه هایی  چین  کشور   از 

ضد دمپینگ و ضد تهاجم بر تایرهای وارداتی به آمریکا 
اعمال شده است. همچنین، کشورهای روسیه، مصر، برزیل و 
ترکیه نیز تعرفه هایی اعمال کرده اند. کشور هند نیز درخواست 
اعمال تعرفه داشته که اتحادیه اروپا نیز در حال بررسی 
 )Low Price Single Use( تأثیرات تایرهای تك مصرف قیمت پایین
ساخت چین بر صنعت روکش اروپا و اثرات مخرب 

زیست محیطی آن است.

Aeolus جدول 8- ترکیب نفرات شرکت
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 :2020تا سال  Aelousاهداف شرکت  -4-1

 ارتقا برند و ارزش آن .1

 افزایش سود .5

 (R&Dتأکید بر تحقیق و توسعه ) .3

 ادامه رشد تولید .9

 (ITتقویت حوزه فناوری اطالعات ) .5

 UHPو  HPافزایش درصد فروش تایرهای  .2

 درصد )%( تعداد )نفر( حوزه فعالیت

 %55 2133 تولید

 543 1135% (R&D )عمدتاً فنی

 %939 331 اداری

 %535 123 فروش

 %132 92 مالی

 391، جمع

 

 Labelingوضعیت  -4-2

 RRو  WGدر  Cو  Bگریدهای  •
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جدول 9- اعمال تعرفه های Anti-Dumping و Countervailing بر روی تایرهای وارداتی از چین
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 بر ر تایرهای وارداتی از چین Countervailingو  Anti-Dumpingهای اعمال تعرفه -12

و  Anti Damping هایتعرفه .اندکردهاعمال  هاییتعرفهبر تایرهای وارداتی از کشور چین  کشورها سایر ،اخیر هایالسدر 

Countervailing  هاییتعرفهکشورهای روسیه، مصر، برزیل و ترکیه نیز  ،است. همچنین شدهاعمالبر تایرهای وارداتی به آمریکا 

 در حال بررسی تأثیرات تایرهای نیز اتحادیه اروپاکه واست اعمال تعرفه داشته . کشور هند نیز درخاندکردهاعمال 

 Low Price Single Use  استآن  محیطیزیستساخت چین بر صنعت روکش اروپا و اثرات مخرب. 

بر روی  Countervailingو  Anti-Dumpingهای : اعمال تعرفه4جدول 
 تایرهای وارداتی از چین

 .A.D.D. C.V.D کشور آمریکا

 %111355الی  %51353 %55344الی  June 2015 19335% 12 سواری

 %23339الی  %51345 %55355الی  February 2017 4% 22 اتوبوسی-باری
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 .A.D.D. C.V.D کشور آمریکا

 %111355الی  %51353 %55344الی  June 2015 19335% 12 سواری
 February 2017 22 اتوبوسی-باری

 )در صورت تأیید نهایی(
 %23339الی  %51345 %55355الی  4%

طی  O’Greenو  ZC ،LingLong ،Sailun ،DoubleStar ،Centuryچینی نظیر  هایشرکتتعدادی از 
 اند.ر اقدام به تأسیس کارخانه در ویتنام، مالزی، تایلند و ... کردههای اخیسال

 

 مسائل و مشکالت صنعت تایر چین در شرایط فعلی -12-1

 :پردازیممیدر اینجا به بررسی مسائل و مشکالت صنعت تایر در چین 

 (Over Supplyظرفیت اضافی تولید ) .1

 (Cash Flowکمبود نقدینگی ) .5

مديريت:  بررسي وضعيت صنعت تاير در  ...
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مسائل و مشکالت صنعت تاير چین در شرايط فعلی

در اینجا به بررسی مسائل و مشکالت صنعت تایر در 
چین می پردازیم:

)Over Supply( ظرفیت اضافی تولید  .1
)Cash Flow( کمبود نقدینگی  .2

محدودیت بانک های دولتی برای اعطای تسهیالت  .3
تصمیم دولت چین برای کاهش تولید تایر تا 40 %.  .4

زیان ده بودن بسیاری از کارخانه ها کوچک و حتی   .5
بزرگ

وضع قوانین سخت زیست محیطی و کنترل مصرف   .6
انرژی

اعمال قوانین برچسب تایر به صورت اختیاری و   .7
اجباری شدن آن در سال 2019

مشکالت زیربنایی ازجمله:  .8
 )Low Technology(1. تکنولوژي پایین

)Poor Management( 2. مدیریت ضعیف
)Poor Brand Value(3. برندهاي کم اعتبار

افزایش تولید 4/5% سال 2015 نسبت به سال   .9
2014 و کاهش مبلغ فروش به میزان %20.

  نتیجه گیری

در انتها با بررسی وضعیت صنعت تایر در چین در طی 
سال های پیش رو شاهد موارد زیر خواهیم بود:

ورشکستگی و تعطیلی تعداد زیادی از کارخانه ها تایرسازی  -
ادغام شرکت های چینی برای افزایش مقیاس تولید و   -

کاهش هزینه
کاهش میزان تولیدات تایر در چین  -

افزایش کیفیت تولیدات و پیش به تولید تایرهای سبز  -
اعمال قوانین برچسب تایر و درنتیجه مشاهده تغییرات   -

اساسی در فرآیند تولید و نوع مواد اولیه مصرفی
کنترل نقدینگی و جهت گیری شرکت ها در رابطه با   -
فروش سهام، فروش دارایی ها و اخذ تسهیالت از بخش 

خصوصی
کنترل مصرف انرژی و وضع قوانین سخت زیست محیطی  -

اتوماسیون هر چه بیشتر خط تولید  -
سرمایه گذاری برای خرید شرکت های معتبر و استفاده از   -

برند آن ها
افزایش سرمایه گذاری در خارج از چین  -

افزایش قیمت تایرهای چینی  -
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Abstract: In this article, we first discuss how the tire and technology transfer industry in China 
is formed in five stages. Then, the world car production status and China auto status in 2015 
and 2016 are discussed. After reviewing China's tire industry, the Chinese government's rules 
and restrictions on the tire industry are reviewed, China's tire industry strategic plans, financial 
incentives, and tire problems in China. Finally, China's Aelous Company will also be reviewed 
in FY 2015.
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