BUSINESS

CĂI DESCHISE PENTRU INVESTITORI
CĂTRE MĂGURELE

D

in mediul de business, un participant
la evenimentul de prezentare de la
Măgurele – de ce nu, posibil investitor – este Petru Schipor, președinte și
CEO al companiei Ekkou VP. Reuniunea o apreciază a fi fost „mai mult decât benefică,
în primul rând pentru că participanții au putut să
schimbe impresii, să se documenteze”. Experiența
proprie o sintetizează astfel: „Eu, ca agent economic, am luat contact cu laserul acum pentru prima
oară. Este o realizare extraordinară din punct de
vedere structural, organizatoric și al execuțiilor impecabile. Performanța în domeniul laserului nu este
o noutate pentru România, noi fiind printre primele țări din lume cu cercetări și realizări în acest domeniu, însă reprezintă o mare performanță nivelul
atins prin proiectul ELI-NP. Tot ce înseamnă factori
politici, factori locali ar trebui să-și dea concursul
pentru susținerea lui, în așa fel încât căile de acces
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către platforma Măgurele să fie deschise viitorilor
investitori”. Prefigurând încă de pe acum o angajare
proprie în zona de business a ecosistemului gândit a
fi Valea Laserelor, Petru Schipor subliniază: „Ekkou
VP este o companie de promovare a investițiilor, un
integrator, și atunci Valea Laserelor constituie un
element de interes pentru viziunile noastre, pentru
dezvoltările pe care le putem realiza. Ca urmare,
în această primă luare de contact, am fost atent la
suportul de care se bucură acest proiect. Am constatat în jurul laserului un colectiv bine închegat, cu
oameni profesioniști, cu viziuni clare, cu exprimări
deschise, cu gânduri vizionare. Am văzut foarte,
foarte, foarte mult optimism”.
Ca primă implicare proprie în susținerea proiectului de la Măgurele, Petru Schipor se manifestă deja
ca un promotor activ al acestuia: „Este foarte necesară dezvoltarea platformei economice din jurul
laserului, nu doar a celei de cercetare. Ekkou VP a
participat în această toamnă la summitul NATO de
la Varșovia, unde au fost prezenți și agenți economici din mediul civil, cărora le-am prezentat proiectul laserului de la Măgurele. Mai departe, urmează ca fundația Kazimir Polanski și diverse companii
cu care noi colaborăm să promoveze acest proiect
în Polonia și în țările baltice. De asemenea, i-am
transmis o prezentare fostului președinte al Poloniei Aleksander Kvasnievski, care este foarte activ în
lobby-ul economic”. Cunoașterea pe viu a evoluției
proiectului de la Măgurele i-a permis interlocutorului și o apreciere cu o valoare mai adâncă, încurajatoare pentru viitor: „Pornind de la problema
forței de muncă din România, pe care, din cauza
greșelilor capitale pe care le-am făcut, am pierdut-o
în bună măsură, putem afirma că viitorul laser și
tot ceea ce se va construi pornind de la el arată că
adevăratele investiții sunt în măsură să readucă în
România creierele, specialiștii, oamenii formați în
facultățile din România, oameni care doresc să-și
ducă viața mai departe în țara lor”. n
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