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Eseul de marcã francezã, pentru faptul paternitãþii franceze a
literaturii reflexive laice. Umanistul renascentist francez Michel
de Montaigne are meritul de inaugurare (Essais, 1580) a genului
în discuþie ºi de abordare în pionierat a contradicþiilor Eului
(invizibil ºi indivizibil).
În raport cu obiectivele enunþate, cercetarea propune o poeticã a
cãutãrii biaxiale fiinþa-Eu versus eu-Fiinþa: din perspectiva lumii
ce aparþine fiinþei ºi prin prisma fiinþei ce aparþine lumii. Fiind
conceputã ca o cercetare cu demers euristic dihotomic, lucrarea se
concentreazã pe elucidarea paradigmaticã a cãutãrii Sinelui pentru
a distinge cele douã modalitãþi fundamentale de a fi ale omului: prin
lumea interioarã ºi prin lumea exterioarã. Interpretarea propune
modelul axiomatic cãutarea-privire, în viziunea individualistã a
modernismului eseistic ºi modelul fenomenologic cãutareatravestire, în viziunea universalistã a postmodernismului eseistic.
Noua perspectivã de analizã  operând o serie de formule în premierã:
model-privire ºi cãutarea-contemplare/concepere; model travestire ºi
cãutarea-teatralizare/procreare; Sinele ca ochi intelectual/Sinele ca
voce a genealogiei umane; metodã reflux/flux; om-cochilie/evantai;
reflecþie concavã/convexã; opera-ca-sine etc.  deschide direcþii de
interpretare dihotomicã în toposul literar al conceptului Sine. Metodele
conceptuale reflux/flux sunt înaintate sã discerne, respectiv,
cãutarea centripetã ce reflectã problema omul-cochilie ºi cãutarea
centrifugã ce expune problema omul-evantai. (C. Dodu-Savca)

Piaþa localã de fuziuni ºi achiziþii a crescut în 2016
cu 17% faþã de anul anterior

Piaþa de fuziuni ºi achiziþii va creºte ºi în 2017, iar sectoare precum
cel medical, industrial ºi al bunurilor de larg consum vor continua
sã se consolideze ºi sã atragã noi investiþii, sunt de pãrere specialiºtii
din echipa integratã de Tranzacþii a PwC România. Dupã ce a atins
3,6 miliarde de euro în 2016, piaþa de fuziuni ºi achiziþii va continua
sã se dezvolte ºi anul acesta, când sunt aºteptate tranzacþii în zonele
medical ºi farmaceutic, industrii ºi bunuri de larg consum.
Valoarea totalã a fuziunilor ºi achiziþiilor din România a crescut
cu 17% în 2016 faþã de anul anterior, depãºind 3,6 miliarde de
Euro, aratã o analizã efectuatã de echipa integratã de Tranzacþii
a PwC România.
Experþii în tranzacþii ai PwC sunt de pãrere cã piaþa localã de
fuziuni ºi achiziþii îºi va menþine tendinþa ascendentã ºi în anul
2017, beneficiind de continuarea procesului de consolidare în

Pentru dezvoltarea mediului de afaceri
este nevoie de o viziune fiscalã pe termen lung

Lucrarea de faþã pune problema omului în marea
crizã a conºtiinþei moderne ºi postmoderne drept o
cãutare cogitatum asupra resorturilor universale perene.
Marcatã de infinite inovaþii ºi evenimente majore,
literatura secolului trecut este, în esenþã, o literaturã a
Ideii intelectuale: o scriiturã despre idei, imagini, fapte
ºi sentimente pe care metafora conceptualã le dezvoltã
ºi le precizeazã. Umanitatea acestei epoci se reflectã cu
precãdere în Eseu, formã literarã ce reuneºte domeniile
într-o analogie a concepþiilor lor despre fiinþã, existenþã,
naturã, artã ºi, în fond, a cugetului aplecat asupra-ºi.
Spiritual, omul nu înceteazã niciodatã sã caute.
Indiferent de epocã, curent, convingere sau tematicã,
existã douã expresii  descoperite fiind la diverse etape
civilizaþionale  ale subiectivitãþii creatoare: eu-omul
ºi noi-omul; ºi douã proiecþii ale Spiritului: expusã ºi
ascunsã, adicã personalitatea de suprafaþã ºi cea de
profunzime. Prima este hiper-solicitatã, dar nu constituie
decât un aspect. A doua þine de integritatea fiinþei.
Plecând de la constatarea criticului ºi eseistului român
Eugen Lovinescu ne cunoaºtem puþin. Noi oamenii. Ne
atingem, de obicei, prin faþete trecãtoare, ne ferecãm în
convenþionalul unei atitudini; ne zâmbim; pozãm. ªi atât.
Viaþa e prea grãbitã pentru a simþi nevoia adâncurilor
[...] [Apud Raicu, p.58], ne propunem sã distingem
adâncurile ce reflectã noi-omul de profunzime  Sinele 
acelaºi ºi altfel, imuabil ºi dinamic, dat ºi în devenire,
unde eu-omul e umanitatea.
Obiectul cercetãrii de faþã este toposul hermeneutic al
Sinelui, examinat în eseul francez din secolul XX, ºi cele
douã proiecþii ale cãutãrii sale: intrinsecã ºi extrinsecã. Se impune
o argumentare asupra raportului dintre problema-subiect enunatã
ºi perspectiva-obiect de analizã propusã. Elucidând problemele
cãutãrii Sinelui, s-a prezenta lucrare se analizeazã relevarea (cu
statut de revelaþie, în majoritatea cazurilor) naturii fiinþiale în esenþa
a ceea ce este omul?, pe lângã sau chiar în afarã de ceea ce devine/
deprinde/pare/pretinde/posedã etc. Acest lucru e posibil
graþie trãsãturii de universalitate a Eseului (universalizare a
particularului) ºi de ingenuitate a omului, unde naþionalitatea,
cultura, clasa, puterea, religia/confesiunea, etnia, sexul, statutul,
biografia etc. denotã, în fond, cantitatea-calitate neglijabilã. Cu
toate acestea, gestica de a delimita o tradiþie nu poate fi total omisã.
De aceea, în vederea desemnãrii unei modalitãþi de cãutare ºi pe
temeiul de a nu indica o predilecþie arbitrarã, prospectãm expresia
profilului uman în eseul francez, pentru mai multe motive. Francez
ca universal, pentru aportul francez la specificitatea valorilor general
umane (a libertãþilor, drepturilor, cunoaºterii), pentru forþa importantã de emanare (-asimilare) culturalã, de atracþie exemplarã cãtre
acest spaþiu al dezbaterii ºi de identificare cu acest patrimoniu
intelectual-artistic. Francez ca exponenþial, în virtutea faptului cã
spiritualitatea francezã, fiind parte nu doar componentã ci ºi
reprezentativã a spiritualitãþii europene, este, totodatã, elocventã
pentru tabloul fizionomiei culturale a lumii occidentale, nu în ultimul
rând, fiindcã influenþeazã în mare parte principiile acestui spirit.

domenii precum cel medical ºi farmaceutic, industrial ºi în sectorul
bunurilor de larg consum, precum ºi de o tendinþã de relocare
cãtre Europa de Est, inclusiv în România, din partea unor grupuri
ce au dezvoltat capacitãþi de producþie în Asia.
La nivel local, existã un interes tot mai mare pentru tranzacþii, pe
fondul continuãrii unor procese de consolidare începute în anii
trecuþi. Se resimte o anumitã efervescenþã în piaa localã, se poartã
multe negocieri ºi discuii, sunt mai multe tranzacþii iniiate, atât de
cãtre vânzãtori, cât ºi de cumpãrãtori. Observãm un numãr tot
mai mare de antreprenori interesaþi de perspectiva unui proces de
vânzare, care îi ajutã sã primeascã ºi o indicaþie referitoare la
valoarea de piaþã a afacerii lor, deºi nu toate discuþiile se concretizeazã în tranzacþii efective, a declarat Cornelia Bumbãcea,
ªeful Departamentului de Tranzacþii, PwC România.
Conform analizei PwC, în anul 2016 au fost anunate 140 de
tranzacii cu o valoare totalã de 3,6 miliarde de Euro. Este de
remarcat totodatã o aparentã necorelare cu piaþa globalã, care a
înregistrat o uºoarã scãdere în acelaºi interval. Aceasta ºi pentru
cã valoarea pieei la nivel local a fost influenþatã puternic anul
trecut de un numãr mic de tranzacþii cu o valoare substanþialã. O
altã explicaþie ar fi creºterea competitivitãþii ºi atractivitãþii
economiei româneºti în contextul geo-politic regional - a spus
Anda Rojanschi, partener D&B David ºi Baias, coordonator al
echipei de consultanþã fiscalã ºi juridicã în Tranzacþii.

Pentru ca România sã se bucure de o creºtere economicã
sustenabilã este necesarã încurajarea mediului de afaceri printr-o
viziune fiscalã pe termen lung, care sã stimuleze investiþiile.
Aceasta ºi în contextul în care aspectele fiscale au o importanþã
crescândã pentru managementul companiilor, iar tratamentul
anumitor speþe ºi riscuri fiscale poate conduce chiar la eºecul
unor tranzacþii. Proiectele strategice de tip M&A, care presupun
un angajament pe termen lung, pot fi încurajate printr-o
îmbunãtãþire a predictibilitãii ºi coerenei politicii fiscale, a declarat
Fondurile de private equity devin interesate de România
Mihaela Mitroi, ªeful Departamentului de Consultanþã Fiscalã
Deºi sunt destul de izolate cazurile în care antreprenorii români
ºi Juridicã, PwC România ºi Europa de Sud-Est.
Rãmânem optimiºti în legãturã cu perspectivele de dezvoltare au ales calea dezvoltãrii prin achiziþii a afacerilor pe care le deþin,
ale pieþei locale de fuziuni ºi achiziþii pe termen mediu ºi lung. limitele creºterii organice, nevoia de dezvoltare rapidã dublatã

de presiunea competiþiei, împing din ce in ce mai mult companiile
româneºti spre o dezvoltare prin achiziþii. O astfel de abordare
presupune, printre altele, identificarea unor þinte de achiziþie,
evaluarea compatibilitãþii de integrare, analiza diagnostic,
determinarea valorii, derularea procesului de achiziþie ºi în cele
din urmã a procesului de integrare efectivã. Aceasta tendinã a
pieþei va impune antreprenorilor români angajarea unor expertize
tehnice din ce in ce mai complexe, a subliniat George Ureche, senior
manager în cadrul Departamentului de Tranzacþii al PwC România.
Observãm creºterea numãrului investitorilor financiari (fonduri
de private equity) care devin interesaþi de piaþa din România,
orientându-se în principal cãtre afacerile care au demonstrat
potenþial de dezvoltare sustenabilã, au o echipa competentã de
management ºi poziþii consolidate pe piaþa în care activeazã.
Valoarea pieþei de tranzacþii ºi atractivitatea companiilor vor creste
ºi ca urmare a stabilizãrii performanþelor financiare ale acelor
business-uri care sunt susceptibile a face obiectul unei tranzacþii,
dar ºi pe fondul creºterii nivelului de încredere ºi predictibilitãii
perspectivelor de dezvoltare pentru urmãtorii 5-10 ani, a declarat
Dragoº Atanasiu, senior manager în cadrul Departamentului de
Tranzacþii al PwC România.
PwC este liderul pieþei de consultanþã în fuziuni ºi achiziþii din
România. În ultimul an, PwC a fost implicatã în multe dintre
tranzaciþile semnificative, furnizând fie asistenþã la cumpãrare, fie
asistenþã la vânzare (de exemplu, tranzacþiile prin care reþeaua Regina
Maria a cumpãrat spitalul Ponderas, Oresa Ventures a cumpãrat
La Fântâna, Mid Europa Partners a cumpãrat Profi, Logo a
cumpãrat TotalSoft, iar Enterprise Investors a cumpãrat Noriel).
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