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 Панчево -- У Панчеву је данас у индустријској зони отворена фабрика немачке
компаније ЗФ за производњу делова и компоненти за ауто-индустрију, бродове и
железницу.

  Свечаном отварању у оквиру Е-Мобилитy дивизије присуствовао је и председник
Србије Александар Вучић.   

Том приликом обратио се окупљенима.

  

"Данас је велики дан за Србију, јужни Банат и Панчево. Много труда је уложено и
захвалан сам људима који су на томе радили. За овакве дане живимо. Овакви дани
показују резултате рада. Много људи морало је да ради и много ствари да буде урађено
да би један ЗФ могао да запошљава људе овде", рекао је Александар Вучић.

  

"Пре мање од годину дана ништа овде није било, а данас је величанствена фабрика са
најмодернијом технологијом. Данас можемо да се поносимо овом великом фабриком. Све
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што је најсавременије налази се овде у ЗФ-у", казао је председник.

  

"Бићемо прва од земаља у региону која ће имати производњу душе мотора", истакао је
Вучић.

  

Он се посебно захвалио Милану Грујићу - "немачком Србину".

  

"Као што ја имам у кабинету српског Немца тако и ми имамо немачког Србина Милана
Грујића, и хоћу њему посебно да се захвалим јер нам је он много помогао да ЗФ буде
овде и да урадимо важан и велики посао", навео је.

  

Како је истакао, ова фабрика није значајна само због давања посла, него и због
најсавременије технологије, чију производњу су донели у Србију.

  

Истакао је да ће цена нафте у будућности да иде "драматично високо" и да ће због тога
сви прећи на електричне аутомобиле.

  

Свечаности отварања фабрике компаније ЗФ, у оквиру Е-Мобилитy дивизије,
присуствали су и председник Владе Војводине Игор Мировић, амбасадор Немачке у
Србији Томас Шиб, градоначелник Панчева Саша Павлов, председник Привредне коморе
Србије Марко Чадеж, руководилац ЗФ дивизије Е-Мобилитy Јорг Гротендорст и члан
Управног одбора ЗФ Мајк Ханкел.

  

Амбасадор Немачке у Србији Томас Шиб истакао је да је производни погон ЗФ-а у
Панчеву доказ одличне економске сарадње Немачке и Србије и оценио да је Србија
остварила импресивне макроекономске резултате.

  

Долазак ЗФ-а, моћне компаније која послује у више од 40 земаља, у Србију, у Панчево,
сигуран је знак и пут за нове инвеститоре, не само из Немачке, већ и из других земаља,
поручио је председник Покрајинске владе Игор Мировић.
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У фабрици ће се производити и аутоделови за Мерцедес, Ауди, Волво и друге познате
брендове. Компанија ће уложити до 2021. године 160 милиона евра у новоизграђену
фабрику и њено проширење.

  

ЗФ је уложио 100 милиона евра фабрику у првој фази која је завршена и већ је почела
друга фаза у оквиру које ће бити уложено још 60 милиона евра.

  

У тој фабрици у Северној индустријској зони у Панчеву производиће се електромотори,
електричне машине и генератори за хибридне и електричне погоне, као и прекидачи за
мењаче и микропрекидачи. Потражња за тим производима је велика, због чега се
простор фабрике већ сада проширује са 25.000 метара квадратних на приближно 60.000
квадрата.

  

Радови на изградњи нове фабрике у Панчеву су почели у јуну 2018. године, а прва фаза
изградње која је сада већ у функцији покрива површину од 25.000 квадратних метара.

  

Компанија, такодје, прави научно-истраживачки центар у згради од 5.000 квадратних
метара, што говори да су немачки инвеститори дошли у Панчево да развијају своје
пројекте у будућности.

  

Друга фаза изградње која треба да буде завршена до 2021. године обухватиће око
35.000 квадртаних метара тако да ће на крају на располагању имати 60.000 квадрата.
ЗФ је тренутно запослио 300 радника, а у наредне две године компанија планира да
запосли још 700 људи.

  

(Б92-Танјуг)
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