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Aşa cum vă spuneam şi în alte

ediţii ale ziarului nostru, cinci

cadre didactice ale Universităţii

Con stantin Brâncoveanu din

Piteşti au reuşit să obţină calitatea

de postdoctoranzi şi, odată cu ea,

sarcina de a aprofunda o temă de

cercetare şi de a valorifica re zul -

tatele prin intermediul unor

publicaţii ştiinţifice de prestigiu şi

prin participarea la conferinţe in -

ternaţionale din state membre ale

Uniunii Europene. 

Unul dintre ele este conf. univ. dr

Sebastian Ene, care s-a axat în cer -

cetarea sa pe analiza rolului in -

vestiţiilor străine directe în eco -

nomia României. Pentru realizarea

acestei cercetări, acesta a primit o

bursă postdoctorală din partea

Aca de miei Române, prin proiectul

Studii postdoctorale în economie:
Program de formare continuă a

cercetătorilor de elită - SPODE.
Bursa se desfăşoară în perioada

martie 2011 - decembrie 2012.

Vă invităm să citiţi în continuare

un interviu despre cercetarea eco -

nomică la care lucrează.

Cum aţi obţinut această bursă?
- Am obţinut-o pe baza unui

concurs organizat în două etape.

La acest concurs s-au înscris

doctori în economie de la cele mai

pres ti gioase universităţi din ţară:

Academia de Studii Eco nomice,

Universitatea de Vest din Timi -

şoara, Universitatea Alexandru

Ioan Cuza din Iaşi, Universitatea

Ovidius din Constanţa, cercetători

din cadrul Academiei Române, dar

şi specialişti din diverse instituţii

publice şi companii private. În

prima etapă a avut loc un proces de

selecţie ce a avut la bază lucrările

ştiinţifice şi contractele de cer -

cetare realizate până în acel

moment de către candidaţi. Cei

selectaţi în cadrul acestei etape au

parcurs un număr de 12 con -

ferinţe, susţinute de aca de micieni

şi profesori cu prestigiu in ter -

naţional, în vederea dezvoltării

cunoş tinţelor teoretice şi practice,

dar mai ales pentru dezvoltarea

abilităţilor referitoare la cer ce tarea

economică. Fiecare dintre noi a

ales o temă de cercetare, iar în

cadrul celui de-al doilea examen

am susţinut ştiinţific şi practic

cercetarea pe care urma să o

realizăm. După această etapă am

rămas doar jumătate dintre cei

declaraţi admişi la prima selecţie.

De remarcat că toţi cei trei can -

didaţi de la Universitatea Con -

stan tin Brân co veanu care s-au

înscris în competiţie au fost de -

claraţi admişi: lect. univ. dr

Cristina Gănescu, lect. univ. dr

Laura Dindire şi eu.

Care este tema cercetării dvs. şi
de ce aţi ales-o?

- Tema cercetării nu am ales-o

întâmplător, ea continuă o parte

din cercetarea pe care am realiza -

t-o în teza de doctorat. Tema se

intitulează Rolul şi locul investiţiilor
străine directe în economia Ro -
mâniei. Ştim cu toţii, indiferent că

suntem sau nu economişti, că in -

vestiţiile reprezintă cheia dezvol -

tării unei economii. Investiţiile

străine sunt cu atât mai im por -

tante prin efectele pe care le

generează, datorită faptului că pre -

supun alocări de capital, capital

străin ce pătrunde în economia na -

ţională. 

(continuare în pagina 2)

„Mi-am propus să creez
indicatori care să cuantifice

efectele investiţiilor
străine în economia
românească“ 
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(continuare din numărul trecut)
Viziunea asupra naţionalului este expresia

aceleiaşi gândiri paradigmatice. Eminescu este

un evoluţionist, preocupat de dezvoltarea rea lu -

lui dintr-un punct originar. Trebuie spus că el a

perceput deosebirea dintre cunoaşterea

realităţii fizice de aceea a societăţii şi a omului:

„Mai cu seamă în ştiinţele ce ating statul şi so -

cietatea nu există nici un adevăr absolut şi toate

dispoziţiile câte ating viaţa juridică şi

economică a naţiei tre buie să rezulte înainte de

toate din suprema le ge a conservării

naţionalităţii şi a ţării”. Ideea astfel formulată

este des întâlnită în opera sa. Ea dă sens

gândirii poetului cu privire la modul de

cunoaştere a societăţii. El explică dez voltarea

socială la modul organicist. Dacă societatea nu

poate fi cunoscută cu mijloacele ştiinţelor fizi -

ce, iar adevărul despre societate şi stat nu este

unul absolut, rezultă că organismul social func -

ţi onează după legi proprii într-un anumit cadru

naţional şi statal.

Eminescu vede în valorile boierimii ca o clasă

istorică românească temeiul pe care ar trebui să

se clădească organismul politico-juridic în sta -

tul român modern.

În opera lui Eminescu sunt abordate toate

subiectele fierbinţi ale timpului, dar şi

probleme de istorie, economie, sociologie,

demografie, geo politică, toate subsumate

perspectivei pri vind consolidarea şi dezvoltarea

naţiunii şi sta tului român. Influenţele

interculturale, relaţiile dintre partide,

raporturile dintre clasele sociale, pătura

superpusă şi clasa ţărănească, războiul de

independenţă, instituţiile moderne, chestiunea

dunăreană, relaţiile României cu vecinii şi cu

ţările occidentale, teritoriile româneşti de sub

ocupaţie străină, problema dobrogeană, activ i -

tă ţile guvernului şi ale parlamentului, afacerea

Strasburg, literatura şi cultura română, iată re -

zu mativ aria tematică a articolelor sale. Toate

aceste subiecte atât de diferite între ele au fost

examinate de Eminescu pe baza unei do cu -

men tări ample, aserţiunile formulate fiind

susţinute cu argumente şi fapte concrete, ceea

ce face ca multe dintre articolele sale să fie într-

adevăr studii despre o temă din care istoricul de

astăzi poate să utilizeze datele şi chiar unele

dintre interpretările conferite unor evenimente

sau personalităţi. Referindu-se doar la viaţa

par lamentară, pulsul acesteia este luat de

Eminescu şi actorii sociali sunt prezentaţi de

poet conform normelor axiologice gândite de

el.

Eminescu întreprinde un demers original cu

privire la cunoaşterea socială. Ideile sale se inte -

grea ză într-o viziune despre evoluţia societăţii

mo derne, ceea ce ne determină să-l considerăm

drept unul dintre autorii modelului teoretic na -

ţi onal de explicare a transformărilor din

societatea modernă.

Cu toate eforturile făcute prin mijloace

diferite de dezvoltare nu s-a putut depăşi starea

de subdezvoltare din cauza lipsei de viabilitate

a programelor privind ţărănimea şi agricultura.

Există o problemă ţărănească având grave

consecinţe sociale, economice, culturale, naţi o -

na le şi politice pe care Eminescu nu avea cum

să o eludeze, cu deosebire din unghiul tezei sale

despre rolul claselor pozitive, adică productive,

în garantarea echilibrului social. El nu făcea

decât să avertizeze asupra importanţei excep ţi -

onale a problemei ţărăneşti în evoluţia modernă

a ţării, întrucât soluţionarea ei va afecta orice

proiect de dezvoltare.

Este exprimată limpede apartenenţa noastră

la cultura şi civilizaţia occidentală determinată

de factori ce ţin de specificul nostru etnic.

Eminescu a perceput o realitate evidentă,

anume interesul tuturor grupărilor sociale

pentru alte culturi decât cele ale statelor vecine,

ceea ce explică manifestarea unui instinct al

originilor noastre. Poetul a observat înscrierea

României pe cale modernizării ca un fapt

ireversibil.

Poetul înţelege foarte bine sistemul relaţiilor

dintre state în care fundamentele rămân

afirmarea şi asigurarea condiţiilor pentru

realizarea interesului propriu, situaţie cu atât

mai caracteristică marilor puteri. O politică

agresivă a statului român ar conduce, după

concepţia lui Eminescu, la desfiinţarea

autonomiei sale. El examinează evoluţia

naţiunii române şi a statului având în vedere

starea concretă a românilor, aşa cum se

conturează din istoria proprie, din condiţiile lor

economice, materiale, demografice, din

contextul geostrategic. Şi, în acest temei, caută

să explice şi să analizeze noul trend al

României, cel al dezvoltării moderne şi

capitaliste.

Aida Genoiu, anul II, 
Finanţe-Bănci,  UCB Rm. Vâlcea
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(continuare din pagina 1)
Totodată, acest fenomen al

fluxurilor investiţionale străine
trebuie analizat profund,
deoarece, în anumite situaţii,
cum ar fi relocarea, efectele 
nu sunt pozitive la nivelul
economiei naţionale.

Care sunt obiectivele pe care
v-aţi propus să le atingeţi prin
cercetarea dvs.?

- Mi-am propus să analizez 
în primul rând care sunt efectele
pe care acest tip de investiţii le
produc la nivelul economiei
naţionale. Voi crea indicatori
specifici de impact care să ne
poată prezenta (cuantifica)
efectele produse asupra
dezvoltării economico - sociale.
De asemenea, voi elabora o
matrice care să cuprindă cererea
de ofertă pentru investiţiile
străine directe, domeniile de
interes şi strategiile de atragere.
Nu în ultimul rând propun un
set de indicatori care să măsoare

atractivitatea economiei
naţionale pentru investiţiile
străine directe şi riscul perceput
de investitori.

Cum intenţionaţi să valori fi -
caţi rezultatele acestei cercetări?

- Rezultatele acestei cercetări
se vor concretiza în primul rând
printr-o lucrare de sinteză care
va atesta faptul că am parcurs
acest program postdoctoral. De
asemenea, voi publica un număr
de două articole ISI, două
articole BDI şi voi participa 
la un număr de patru conferinţe
internaţionale. Totodată,
rezultatele cercetărilor
întreprinse de mine se pot
constitui ca puncte de plecare
pentru cercetări viitoare ale mele
sau ale altor economişti
interesaţi.

Ce înseamnă această bursă
pentru cariera dvs.? 

- Fără îndoială, un pas foarte

important în cariera de cer ce -

tător. Am reuşit să-i cunosc pe

unii dintre cei mai importanţi

cercetători în domeniu din

România, cercetători cu care sper

să colaborez şi în viitor în diverse

proiecte. Am văzut care sunt

exigenţele cerute de Academia

Română prin acest program

postdoctoral care, prin condiţiile

impuse, este cel mai greu din

România în prezent. De asemenea,

sper ca rezultatele cercetărilor

întreprinse să mă ajute să public

articole în unele dintre cele mai

importante reviste de specialitate 

din lume.

„Mi-am propus să creez indicatori care să cuantifice
efectele investiţiilor străine în economia românească“ 
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