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 مقدمه

 لیدتو روش نظر از ها تایر کلی طور به.است بریتانیایی انگلیسی در  (tyre)تایر و آمریکایی انگلیسی در  (tire)تایر کلمه معادل خودرو الستیک

 :شوند می تقسیم رادیال و اریب یا بایاس گروه دو به ها الستیک

 .است نایلون استفاده مورد نخ جنس و است ضربدری صورت به یکدیگر روی ها الیه قرارگیری تایرها این در:بایاس تایرهای .1

 .است ریون از ها نخ این جنس و است جه در 90 صورت به الستیک های نخ قرارگیری:رادیال تایرهای .2

 جایگزین تدریج به اخیر های سال در... و زیاد شتاب و حرکتی،دوام کم،پایداری سوخت مصرف مثل دارند که هایی ویژگی سبب به رادیال تایرهای

 .اند شده بایاس تایرهای

 :است زیر صورت به تایر تولید فرایند
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مسافری است، این صنعت  میان صنعت پتروشیمی خودروهای سواری و خودروهای باری و ،برای این صنعت  مهمترین عامل تقاضا

 ترکیب تقاضای انواع تایر در جهان به صورت زیر است:و صنعت خودرو قرار می گیرد.

 

اولین کارخانه تولید تایر در ایران و پس از شروع تولید اتومبیل در ایران رشد را تجربه کرد.  1340صنعت تایر در ایران سابقه زیادی دارد و در دهه 

شرکت امریکایی گودریچ تحت عنوان شرکت کیان تایر برای تولید انواع تایر بایاس نخی با هجری خورشیدی با سرمایه گذاری  1337در سال 

خورشیدی  1342به الستیک البرز تغییر نام داد.پس از این شرکت ایران تایر در سال  1380تن ساالنه تاسیس شدکه در سال  8000ظرفیت اسمی 

نا به عنوان سومین شرکت تولید الستیک با همکاری شرکت بریجستون ژاپن شروع با همکاری شرکت جنرال تایر امریکا تاسیس شد.الستیک د

با همکاری شرکت پیرلی ایتالیا برای تولید تایرهای کشاورزی،سنگین و نیمه سنگین و نیز  1355به کار کرد.سپس شرکت الستیک پارس در سال 

 سواری تاسیس شد.

خورشیدی با  1347کت ایران یاسا فعالیت های تولیدی خود را از ت و قطعات الستیکی،شروتور سیکلهمچنین در زمینه تولید تایر دوچرخه ،م

شرکت دیگر از جمله الستیک بارز ،آرتاویل تایر،الستیک یزد،کویر تایر و  5تن در سال آغاز نمود.بعد از انقالب نیز  1000ظرفیت اولیه تولید 

 الستیک خوزستان نیز شروع به فعالیت کرده اند.
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 PESTصنعت الستیک در چارچوب تحلیل 

 :مورد بررسی قرار می دهدفرهنگی و تکنولوژیکی  -،اجتماعیحوزه سیاسی،اقتصادی 4در بر صنعت را عوامل کالن اثر گذار این چاچوب 

 عوامل سیاسی

وی کارآمدن هر یک از نامزدهای خواهد بود،ر 96مهمترین عامل اثرگذار بر وضعیت سیاسی ایران قطعاً انتخابات ریاست جمهوری اردیبهشت 

مت یاحزاب مختلف پیامدهای گاه کامالً متضادی بر وضعیت کلی اقتصادی و سیاسی ایران خواهد داشت. این اثر گذاری بیشتر می تواند مرتبط با ق

 ایط کلی اقتصاد باشد.نفت ،نرخ دالر ، روابط سیاسی و شر

اوپک به دلیل ثبات شرایط افزایش می یابد و احتماالً شاهد تغییرات زیادی در قیمت نفت نخواهیم درصورت ادامه روند فعلی احتمال تدوام همکاری 

دالر برای هر بشکه نوسان خواهد داشت.این امر بر قیمت مواد پتروشیمی به عنوان یکی از مهمترین مواد اولیه صنعت الستیک  50بود و در حد 

 و تایر اثرگذار است.

 %50و از نظر مواد اولیه حدود  %85، از نظر ماشین آالت %100ه شدت به تحریم حساس است زیرا از نظر تکنولوژیکی صنعت الستیک و تایر ب

 وابستگی دارد.بنابراین شرایط تحریمی می تواند به شدت وضعیت صنعت را تحت تاثیر قرار دهد.

پتروشیمی است.این مسئله از سمت تامین مواد اولیه می تواند  خودروسازی و نفت و ه خاص دولت به صنایعتوج مسئله بعدی اثرگذار بر صنعت

افزایش  همنجر به افزایش کیفیت مواد اولیه مورد نیاز صنعت و احتماالً کاهش واردات شده و از سمت تقاضا منجر به افزایش تولید خودرو و در نتیج

 تقاضای الستیک شود.

د های مالیاتی به عنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی است که خود این می تواند بر تولید در حوزه مالیات هم رویکرد فعلی دولت افزایش درآم

 یکنندگان صنعت فشار وارد کند.هرچند دی ماه امسال قانونی مبنی بر معافیت مالیاتی واردگنندگان تصویب شده که این امر منجر به کاهش بها

 تمام شده صنعت می شود.

است که به هزار تن در سال  400تایر ایران   کارخانه تولید 10ظرفیت منصوبه  است. ات کالن دولت در حوزه بازرگانیتصمیمعامل اثرگذار دیگر 

نیاز کشور به تایر ساالنه حدود از طرفی  .هزار تن می باشد 280تا  270دلیل مشکالت مختلفی که صنعت دارد ظرفیت تولید واقعی شان بین 

.بنابراین با کسری مواجه هستیم و این کسری از طریق واردات انجام می گیرد.البته به گفته یکی است یون حلقه تایرمیل 30بیش از  و هزار تن340

از اعضای انجمن تایر کشور تولید کنندگان داخلی توانایی تولید کامل الستیک های سواری را دارند و در بحث الستیک های سنگین بیشتر به 

ه ای که مطرح می شود این است که میزان واردات بیشتر از نیاز داخلی است و شامل جنس های چینی که کیفیت پایین واردات نیاز داریم.اما مسئل

واردات  اتر اما قیمت بهتری نسبت به محصوالت داخلی دارند نیز می شود و تولیدکنندگان توان رقابت با با محصوالت چینی را ندارند.برای مقابله ب

تعیین نموده که این امر منجر به کاهش واردات به  %20و الستیک های سنگین را  %32واردات الستیک های سواری را بی رویه دولت تعرفه 

است. مسئله اثرگذار دیگر بحث قاچاق الستیک  %40در نیمه نخست امسال شده است.همچنین پیشنهاد انجمن افزایش تعرفه به  %15میزان 

 وآمار رسمی از آن نیز وجود ندارد. رداست که اثر مهمی بر تولیدکنندگان دا
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اما از آنجایی که بهای تمام شده الستیک های تولیدی ایران باال و کیفیت هم پایین است خیلی برای  صادرات الستیک هم هرچند وجود دارد

 هستند. ییافریقا کشورهایصادرات مزیت وجود ندارد .کشورهای مقاصد صادراتی نیز افغانستان،پاکستان ،دبی و

 از دیگر عوامل سیاسی اثرگذار بر صنعت می توان به  قوانین زیست محیطی و همچنین مسائل مربوط به ایمنی و سالمت اشاره کرد.قوانین زیست

لیس پمحیطی می تواند به پتروشیمی ها هزینه وارد کرده و منجر به افزایش بهای تمام شده مواد اولیه صنعت تایر می شود. همچنین تصمیمات 

 راهور در ارتباط با ایمنی و سالمت می تواند بر میزان تولید خودرو ها و در نتیجه تقاضا برای الستیک اثرگذار باشد.

 عوامل اقتصادی

درصد پیش بینی  7.7مهمترین عامل اقتصادی اثرگذار نرخ رشد اقتصادی است.نرخ رشد اقتصادی برای سال آینده طبق گفته سخنگویی دولت، 

،همچنین بودجه کل کشور نیز بر وضعیت اقتصادی اثرگذار است.به طور کلی بهبود شرایط اقتصادی هرچند می تواند تا حدودی تورم زا شده است

رگذار ثباشد اما قطعاً می تواند منجر به بهبود وضعیت خانوارها و در نتیجه مصرف بیشتر آن ها شود.این مسئله خود از دو جهت بر صنعت الستیک ا

 از جهت افزایش مصرف که در افزایش تقاضا برای خرید خودرو  ونیز افزایش حمل و نقل جاده ای ظهور می کند و در نتیجه موجب لاواست 

 .افزایش تقاضا برای الستیک می شود

 

 

ق نمودار زیر(افزایش خواهد یافت.)مطاب %11میزان تولید خودرو در ایران  96معاون وزیر صنعت نیز پیش بینی کرده است که در سال   
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 کافزایش تورم منجر به افزایش قیمت دالر حداقل در حد نرخ تورم خواهد شد و از آنجایی که تقریباً نیمی از مواد اولیه برای تولید الستی دوم

 عمده ترین مواد مصرفی صنعت تولید الستیک شامل کائوچوی طبیعی و .وارداتی است بهای تمام شده صنعت افزایش خواهد یافت

سیم طوقه،اکسید روی،گوگرد،کربنات کلسیم و استیل کورد است. به جز کائوچوی یر،روغن های پایه نفتی،مصنوعی،دوده،منسوج استخوان بندی تا

درصد  75ز یش اب عمده این مواد از محصوالت پتروشیمیایی هستند )عمدتاً از مالزی(طبیعی که از درختان شیرابه ساز تهیه و وارد کشور می شود

شده و مابقی وارد می شود.هرچقدر میزان درصد مواد اولیه آن در داخل کشور تولید  50تقریبا  .شودزینه نهایی تولید تایر صرف مواد اولیه میه

 تولید تایر های رادیال بیشتر شود نیاز به کائوچوی طبیعی کاهش می یابد.وضعیت آب و هوایی بر قیمت کائوچوی طبیعی نیز اثرگذار است.سیل

سال برای  7قیمت کائوچوی طبیعی شده است.الزم به ذکر است که هر درخت کائوچو  %70های اخیر مخصوصاٌ در تایلند موجب افزایش حدود 

ی ابه ثمر رسیدن زمان نیاز دارد.کائوچوی مصنوعی نیز همین تغییر قیمت را داشته است.از طرفی افزایش تولید شدید اتومبیل در چین در ماه ه

 ر به افزایش تقاضا برای مواد اولیه الستیک شده که این امر با افزایش قیمت آن همراه بوده است.اخیر منج

 تغییرات یکساله نرخ کائوچوی طبیعی)ین/کیلوگرم(

 

 اثرات این موارد در این مدت خودش را در بهای تمام شده نشان داده است.

رسد در کوتاه مدت بهای مواد اولیه این صنعت کاهش یابد،البته انجمن تایر برای  با توجه به این مسائل و ثبات نسبی قیمت نفت به نظر نمی

 افزایش قیمت ها پیشنهاداتی به سازمان حمایت داده است که تاکنون تصویب نشده است.
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ند هرچبحث آزاد نبودن قیمت ها است.قیمت ها توسط سازمان حمایت تعیین می شود.اثر گذار بر سودآوری شرکت ها عامل دیگر 

 محرک افزایش قیمت افزایش نرخ دالر و قیمت نفت است اما بابررسی روند نرخ های صنعت مشخص شد که تغییر نرخ ها معموالً با تاخیر یکساله

 اتفاق می افتد.

 عوامل فرهنگی:

ه طوریکه ب و معیشتی خانوار مرتبط است.ی خودرو سطح درآمد هر خانوار است و میزان تقاضا با وضعیت مالی یکی از عوامل اثرگذار بر میزان تقاضا

وجود دارد. آنچه از نمودارها یک رابطه مستقیم بین افزایش درآمد خانوارها و افزایش قدرت خرید آن ها با افزایش تقاضا برای خودرو طبق آمارها 

در آن دخیل می باشد. از سویی یکی از تهدیدات  شیب نمودار درآمد سالیانه خانوارها افزایش یافته که البته عامل تورم نیز 91پیداست از سال 

فرهنگی روبه روی این صنعت تمایل به خرید کاالهای وارداتی و عدم تمایل به خرید تولیدات داخلیست. در زمینه کیفیت محصوالت هر چند 

 تولیدات داخلی و عدم ارائه خدمات پس ازتوجه به کیفیت در جامعه وجود دارد اما به دلیل پایین بودن سطح کیفیت و عدم وجود رقابت در بین 

 فروش و علیرغم وجود توجه و تمرکز بر ایمنی،  بیشتر توجهات به سمت قیمت معطوف می باشد . 

گان داز سویی توزیع جنسیتی، توزیع سنی و سن ازدواج از دیگر مسائل موثر بر تقاضای خودرو می باشند. بطوریکه طبق آمارهای منتشره درصد رانن

در شهرهای کوچک و شهرستانها و حتی در شهرهای بزرگ بسیار کمتر از مردان است، براین اساس استفاده از خودرو توسط آقایان بیشتر از زن 

سالهای  رخانم ها می باشد و از سویی احساس نیاز به خودرو در افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد می باشد. این در حالیست که نمودار رشد جمعیت د

زولی ناخیر و پیش بینی آن برای سالهای آتی هر چند مثبت اما با روندی کاهشی روبروست، از سوی دیگر نسبت جوانی و تعداد افراد خانوار روندی 

دارد. هر چند عقاید مذاهبی و سفارشات مذهبی و سیاسی بر حفظ و افزایش جمعیت مشوقی در این زمینه می باشد. در حال حاضر بیشتر وزن 

سالگی می باشد. نسبت جمعیت مردان به زنان علیرغم فاصله گرفتن از هم در برخی سالها، در سالهای اخیر به هم نزدیک  44تا  20یتی سن جمع

شده است، بطوریکه در برخی سالهای گذشته به ازای هر چهار مرد یک زن وجود داشت که این فاصله به دو کاهش یافته است و از طرف دیگر 

شدن می باشد که منجر به افزایش تقاضا برای  جامعه در حال گذار به سمت مدرن یز افزایش یافته است. از دیگر عوامل اینکهسن ازدواج ن

 محصوالتی چون خودرو می شود.

مثبت و  شیبی افزایش سطح سواد جامعه همراه با افزایش رفاه منجر به افزایش تقاضا برای خودرو می شود. بنابر اطالعات میزان باسوادی دارای 

یی ورو به رشد است. مهاجرت نیز دیگر فاکتور اثرگذار بر تقاضا می باشد. مهاجرت از روستاها به شهرها منجر به افزایش تقاضای خودرو و از س

فزایش شهرنشینی و اآمارها نیز موید افزایش  مهاجرت به خارج از کشور منجر به افزایش تعامالت شده و بر تقاضا اثر خواهد گذاشت. در این زمینه

 مهاجرت از روستا به شهر می باشد که رویدادی مثبت جهت تقاضا برای خودرو می باشد، چراکه در کالن شهرها و شهرهای بزرگ، تعداد خودروها

ها تعریف شده نو نیز نسبت تعداد خودرو به جمعیت بیشتر از سایر جاهاست. برای این منظور شاخصی تحت عنوان درجه توسعه یافتگی برای استا

وسعه تو کلیه استانها را براساس آن رتبه بندی و امتیازدهی می نمایند. به عنوان مثال استانهای تهران و اصفهان در رتبه های برتر رده بندی 

د کننده این استانها تایییافتگی و استانهای سیستان و بلوچستان و هرمزگان در رده های پایین قرار دارند. مقایسه آمار تعداد خودروهای موجود در 

 این مطلب است که شاخص فوق به عنوان متغیر جایگزین سطح توسعه یافتگی دارای اثرگذاری مثبت بر تقاضای خودرو است. 

یکی دیگر از تهدیدات این صنعت عادات خرید و مصرفی جامعه می باشد که بدون توجه به عمر مفید این محصوالت و جایگزینی به موقع آن 

 جهت حفظ ایمنی بیشتر، تا زمان خرابی و ایجاد مشکل خرید و تعویض صورت نمی پذیرد. 

مچنین با هتوان این عادت فرهنگی در زمینه خرید کاالی خارجی را تصحیح کرد.با بهبود و توجه به کیفیت می به طور کلی می توان گفت که 

 توجه به ترکیب جمعیتی و نیز شاخص های توسعه یافتگی در بلند مدت این موارد تاثیر مثبتی بر تقاضای صنعت خواهند داشت. 
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 به تفکیک سن و جنس -جدول جمعیت ایران

 ارقام جمعیت بر حسب هزار نفر می باشد.                                  
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 تکنولوژیکیعوامل 

 همانطور که پیش تر ذکر شد این صنعت از نظر تکنولوژیکی وابستگی کامل دارد و این مسئله صنعت را در معرض ریسک باالیی قرار می دهد.

به ایران است و همین امر منجر به این شده که نوع تکنولوژی مورد استفاده در ایران  از طرفی این وابستگی نیازمند سرمایه گذاری برای انتقال

شرکت های اروپایی که به دلیل کاهش تقاضا در این منطقه و نیز امریکای شمالی با کاهش حاشیه سود مواجه شده اند بیشتر در قدیمی باشد.

لید متمرکز هستند.ایران نیز با توجه به ضعف رقابتی اش با الستیک های خارجی حوزه تحقیق و توسعه برای دستیابی به کیفیت باالتر در تو

 مخصوصاً انواع چینی برای بقا نیازمند بهبود شرایط تکنولوژیکی در این صنعت است.

گذارد.به طور اثر ببحث دیگر در حوزه تکنولوژی ضریب نفوذ اینترنت و شبکه های اجتماعی است که می تواند به میزان قابل توجهی بر تقاضا 

 کلی با افزایش ضریب نفوذ اینترنت و دستیابی بیشتر به شبکه های اجتماعی امکان دسترسی افراد به اطالعات محصوالت مختلف در زمان کوتاه

ایین تر یا شهر پتر ممکن می شود.از طرف دیگر افزایش دسترسی به اینترنت و شبکه های اجتماعی منجر به تغییر سلیقه جامعه و آشنایی طبقات 

و نقل  لهای دورافتاده تر با وضعیت زندگی طبقات باال شده و این امر می تواند بر میزان تقاضا برای خرید خودرو و تقاضا برای جا به جایی و حم

 که محرک تقاضا برای الستیک هستند اثر گذار باشد.

افزایش ضریب نفوذ اینترنت در کنار رشد قارچ گونه شبکه های اجتماعی که با گسترش شرکت های دانش بنیان و بخش های تحقیق و توسعه و 

 منجر به افزایش میل به مصرف می شود ،می توان چشم انداز مثبتی برای این صنعت متصور بود.
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 بررسی شرکت های صنعت

 

 

 

 

بازده دارایی ثابتبازدهی سرمایه ROEدرصد بازده سرمایه در گردشبازده دارایی ها ROAسود ناویژه به فروشحاشیه سود عملیاتیسود خالص به فروشنام شرکت

ایر ل ت اوی 14.935.0314.909.1859.2119.7153.69آرت

ایر ران ت 49.05-12.51121.92142.89-3.748.84-11.05-ای

ران یاسا 1.1916.0825.020.995.563.649.31ای

ز ار 16.9322.2826.5414.1799.7333.8432.73صنعتی ب

ایر ر ت 16.7620.6630.6416.0253.0340.24100.06کوی

نسبت های سودآوری

سرمایه در گردش خالصنسبت گردش نقدنسبت دارایی های جارینسبت نقدینگینسبت آنینسبت جارینام شرکت

1.310.810.060.650.25464,725آرتاویل تایر

112,203-0.05-0.880.550.020.72ایران تایر

1.251.070.040.890.19397,927ایران یاسا

1.350.860.110.540.781,231,668صنعتی بارز

1.591.350.190.810.40898,267کویر تایر

نسبت های نقدینگی

گردش مجموع دارایی هاگردش دارایی های ثابتگردش سرمایه جاریدوره وصول مطالباتگردش موجودی کاالنام شرکت

173.84197.043.963.600.61آرتاویل تایر

11.034.441.13-116.12133.28ایران تایر

108.02316.134.697.850.83ایران یاسا

131.06106.455.891.930.84صنعتی بارز

67.15181.723.165.970.96کویر تایر

نسبت های عملیاتی


