СВЕЧАНО ОТВОРЕНА ФАБРИКА ИМИ
ВУЧИЋ: ОТВАРАМО ВРАТА 21 ВЕКА
У Нишкој бањи, у индустријској зони Лозни калем, данас
је отворена филипинска компанија за електронске аутокомпоненте ИМИ. Свечаном отварању присуствовали су Председник
Србије Александар Вучић, градоначелник Ниша Дарко Булатовић и
менаџмент ИМИ-ја на челу са директором глобалних послова ове
компаније Артуром Таном.
Председник Вуцицћ је рекао да данас отварамо врата
будућности 21 века и постајемо део глобалних трендова. Он је
истакао да је поносан на цицњеницу да је после две године
посао на подизању ове фабрике приведен крају, да је већ
запослено 74 људи, углавном из Ниша и околине, а да ће их бити
и целих 1.200, уз могућност даљег раста броја запослених.
“Никад се нећу уморити долазака у Ниш и отварања
нових фабрика”, рекао је Вучић и додао да се запошљава све
већи број људи, али да то није довољно И да морамо и даље
напорно да радимо.
Покушаћемо, додао је Председник, да од Ниша направимо
регионални индустријски центар и захвалан је Нишлијама који су
оберучке прихватили све инвеститоре на најбољи начин.
Председник је руководству ИМИ-ја поручио да ће увек
имати помоћ државе и локалне самоуправе, јер, каже, сви желимо
већи профит, веће зараде, веће запошљавање. . .
’’ ИМИ је иновативна компанија којој требају
високоопбразовани људи, што нама говори да нам треба реформа
школства и високог образовања како би одгворили тренутку и
модерним трендовима.
Хоћу да се захвалим и нашим радницима који су почели
да раде и онима који ће тек почети, јер они репрезентују нашу

земљу и показују да смо способни за велике ствари“, приметио
је Вучић.
Градоначелник Ниша Дарко Булатовић истакао је да се
отварањем две фабрике у Нишу за 24 сата, односно укупно шест у
последњих неколико година град “подиже” на мапи инвестиција, у
њему се смањује незапосленост и,на тај начин, даје допринос
даљем развоју града и мења слика југа и целе Србије.
“Подижемо све капацитете града, чинимо да привредни
амбијент буде конкурентнији, како бисмо привукли и нове
инвестиције, за јосш већи раст и развој”, рекао је Булатовић и
нагласио да свега тога не би било без огромне подршке државе,
Владе и Председника Александра Вучића коме је посебно захвалан
на свему што је урадио за Ниш и југ земље, помажући, како
каже, новцем, инвестицијама, фабрикама, свиме што доприноси
развоју.
’’Свака фабрика у Нишу је посебна, па и данас
отворена “Ими”, која је по дизајну фабрика будућности, по
опреми модерна, значајна по висини инвестиције, која је већа
од 33 милиона и броју људи који ће ту радити, међу којима ће
бити и око 500 инжењера, што ће значити и веће приходе за
буџет града и државе.
Представници ИМИ-ја су истакли велику захвалност
локалној самоуправи и држави на свесрдној помоћи у реализацији
овог великог пројекта и поручили да фабрика, колико год да је
модерна, не значи ништа без људи, и да ће зато сви који буду
радили у овом погону моћи да рачунају на најбоље могуће услове
рада.
Изградња фабрике трајала је мање од годину дана.
Инвестиција је вредна више од 33 милиона евра, а на око 14
000 квадратних метара најсавременијих погона производиће се
електронске компоненте за аутомобилску и индустрију
информационих технологија у Европи и земљама где ИМИ имају
своје погоне и пословне партнере.

У фабрици ће, у наредних неколико година, бити
запослено око 1.250 радника до 2027. године, међу којима и
велики број
инжењера и високообразованих стручњака свих
профила.

