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ﺧﻮدروﺳﺎز ﭼﯿﻨﯽ  JACﮐﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﺟﮏ در اﯾﺮان ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروی ﺑﺮﻗﯽ در
ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن اﺳﺖ.
وزارت اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ اﻋﻼم ﮐﺮد ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ در ﺣﺎل ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎ و
ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﺗﺎ در ﺻﻮرت ﺗﻮاﻓﻖ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺧﻮدروﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ در اروﭘﺎ را از اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺷﺮوع
ﮐﻨﺪ.
ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻪ ﻓﻘﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻋﻀﻮ اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ اﺳﺖ ،ﭘﺲ از ﺑﺤﺮان اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺎل  2009اوﺿﺎع و
اﺣﻮال ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺷﺪﯾﺪا ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬارﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﯿﺎز دارد.
در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻣﺎت ارﺷﺪ ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﺎن ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ ﺟﮏ اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ
ﺳﺎﺧﺖ ﺧﻄﻮط ﺗﻮﻟﯿﺪ در اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ،ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺧﻮد را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ﻣﺤﻠﯽ ﻣﻮﻧﺘﺎژ
ﮐﻨﻨﺪ.
ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر در ﺟﻨﻮب ﺷﺮق اروﭘﺎ و در ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﻪ دروازه ﻗﺎره ﺳﺒﺰ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد
و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﻗﺘﺼﺎدی ﺧﺎص و ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ارزان ﻗﯿﻤﺖ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺧﻮﺑﯽ در ﺟﺬب ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاران ﺧﺎرﺟﯽ دارد.

از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروی اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻫﻔﺖ ﻣﯿﻠﯿﻮن ﻧﻔﺮی ،رﺷﺪ ﺧﻮﺑﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ و در دﻫﻪ ﻫﺎی
اﺧﯿﺮ ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﺤﺖ ﻧﻔﻮذ و ﺳﻠﻄﻪ روس ﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی درﺟﻪ دوم اروﭘﺎﯾﯽ ﺑﻮده اﺳﺖ.
ﺑﺎ وﺿﻌﯿﺖ ﻣﻮﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺑﺮﻗﯽ ﺟﮏ ﺗﺒﺪﯾﻞ
ﺷﻮد و در ﺻﻮرت ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ در اﯾﻦ ﺑﺎزار و ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ ،اﯾﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﺧﻮد را ﺑﺮای ﺗﺼﺎﺣﺐ ﺑﺎزار
ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺷﺒﻪ ﺟﺰﯾﺮه ﺑﺎﻟﮑﺎن و ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ورود ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﯽ اﺻﻠﯽ آﻣﺎده ﮐﻨﺪ.
در ﺳﺎل ﻫﺎی اﺧﯿﺮ ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﺎ اﻟﮕﻮﺑﺮداری از ﻓﺮﻣﻮل ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﮐﺮه ای ﻫﺎ ،ﻧﮕﺎه وﯾﮋه ای ﺑﻪ ﺑﺎزار
ﺧﻮدروی ﮐﺸﻮرﻫﺎی در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ و ﺣﻀﻮر ﭘﺮ رﻧﮓ ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی ﭼﯿﻨﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ
روﺳﯿﻪ ،ﺑﺮزﯾﻞ ،ﺷﯿﻠﯽ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺮان ﻧﺸﺎن از ﻋﺰم اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﺮای ﮐﺴﺐ ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ
ﯾﮑﯽ از ﻗﻄﺐ ﻫﺎی ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدرو در ﺳﺎل ﻫﺎی آﺗﯽ اﺳﺖ.

ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ دﻧﯿﺎی ﭘﺮ رﻗﺎﺑﺖ اﻣﺮوزی ﮐﺎری آﺳﺎن ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ،اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﮐﺮه ای
ﻫﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﮐﺮدﻧﺪ دور از دﺳﺘﺮس ﻫﻢ ﻧﯿﺴﺖ.
ﺷﺎﯾﺎن ذﮐﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺻﻮرت ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺷﺪن اﯾﻦ ﺗﻮاﻓﻖ ،ﺟﮏ اوﻟﯿﻦ ﺑﺮﻧﺪ ﭼﯿﻨﯽ ﺣﺎﺿﺮ در ﺑﻠﻐﺎرﺳﺘﺎن
ﻗﻠﻤﺪاد ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ؛ زﯾﺮا ﮔﺮﯾﺖ وال ﻣﻮﺗﻮرز ﺑﺎ ﯾﮑﯽ از ﺑﺮﻧﺪﻫﺎی داﺧﻠﯽ اﯾﻦ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻧﺎم ﻻﯾﺘﮑﺲ
ﻣﻮﺗﻮرز ) (Litex Motorsﺷﺮاﮐﺖ ﺗﺠﺎری داﺷﺘﻪ و ﺧﻮدروﻫﺎﯾﯽ ﻣﺜﻞ وﻟﯿﮑﺲ  ،C30واﻧﺖ وﯾﻨﮕﻞ و
ﻫﺎوال  H6را ﺑﺮ روی ﺧﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪ دارﻧﺪ.
ﻣﺴﻠﻤﺎ ﺣﺎﻻ ﮐﻪ ﭘﺎی ﭼﯿﻨﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻣﺎن ﺑﺎز ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺗﺪوﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای ﮐﺎﻫﺶ
ﻓﺎﺻﻠﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮏ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪه اﯾﺮان ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻨﺎوری روز ﺟﻬﺎن از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋه
ای ﺑﺮﺧﻮدار اﺳﺖ و اﻣﯿﺪوارﯾﻢ روزی ﺷﺎﻫﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻣﺮز ﻫﺎی ﻓﻨﺎوری ﺣﺘﯽ از ﻃﺮﯾﻖ ﺷﺮﮐﺎی
ﭼﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷﯿﻢ.
ﻫﺪف ﮔﺬاری ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﺎﺳﻔﺎﻧﻪ از ﭼﺸﻢ اﻏﻠﺐ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﻦ ارﺷﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺧﻮدروﺳﺎزی ﮐﺸﻮر دور ﻣﺎﻧﺪه
اﺳﺖ.
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