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Pârvan (PIAROM): InsolvenŃa este un instrument care poate să te
omoare. În România există 200.000 de firme cu capital social negativ
InsolvenŃa este un instrument care poate fi folosit să te omoare şi să te
incinereze, că e mai igienic, în condiŃiile în care în România vorbim despre
200.000 de firme cu capital social negativ, a afirmat, joi, într-o conferinŃă de
specialitate, preşedintele Patronatului Investitorilor Autohtoni (PIAROM),
Cristian Pârvan.
“Dacă discutăm de viitorul economiei româneşti şi al mediului de afaceri, nu
adunăm nici 10% din câŃi sunteŃi aici. Pentru înmormântări se pare apetitul
e mai mare… Din păcate, de la înmormântări mâncăm o dată la pomană şi,
în rest, trebuie să vedem ce putem face. Când vorbim de insolvenŃă, mediul
de afaceri are o durere când trebuie să ajungă în această situaŃie. Este,
însă, o chestiune normală. Vorbim despre un instrument al economiei de
piaŃă. Să nu uităm, însă, că mediul de afaceri ne hrăneşte pe toŃi, iar dacă
nu avem grijă de acesta… Toată lumea vorbeşte de insolvenŃe, dar nu ştim
să urmărim de ce se întâmplă asta. Avem lucruri foarte concrete pentru
care mediul de afaceri ar dori să obŃină mai multe informaŃii. Sunt
insolvenŃe pe care le urmăresc cu plăcere. Vreau să văd şi eu insolvenŃa
Radet, pentru că în Ńară există ‘n’ insolvenŃe, şi vorbim aici cam de toate
sistemele de încălzire. Mai sunt două sau trei sisteme care încă se susŃin.
Avem şi cazuri de insolvenŃe curioase, cum e cea de la Oltchim. Onor şi
bravo pentru ceea ce s-a făcut acolo, dovadă că dacă aveam un pic de cap
se putea şi mai bine… InsolvenŃa este un instrument, dar care poate fi
folosit să te omoare şi să te incinereze, că e mai igienic…”, a declarat
Pârvan.
Acesta a adăugat că, la ora actuală, în România, există 200.000 de firme
cu capital social negativ, situaŃie în care statul, deocamdată, nu poate face
nimic.

