A Budapesti Corvinus Egyetem tisztelettel meghívja a

János Kornai’s influence on the transformation of Chinese economy
című előadásra, melyen

Julian Gewirtz
mutatja be

'Unlikely partners - Chinese Reformers, Western Economists,
and the Making of Global China'
című könyvét.
Művében történeti szempontból vizsgálja, hogyan próbálták kínai politikusok és
értelmiségiek felhasználni a nemzetközi tapasztalatokat a Mao Ce-tung halálát követő
gazdasági reformok első másfél évtizedében. A kínai gazdaság átalakulását döntő
módon befolyásolták a kínai vezetők és a nyugati, valamint kelet-európai közgazdászok
közötti találkozások. Az útkeresés során meghatározó szerepet játszott a szocialista
rendszer működését és problémáit behatóan ismerő Kornai János, akinek gondolatai
nagy hatással voltak a szerző által vizsgált folyamatokra.
Az előadás 2018. június 5-én, 10:00 órakor kezdődik a Budapesti Corvinus Egyetem
„E” főépületében (1093 Budapest, Fővám tér 8.), a 3005. előadóteremben.
A rendezvény ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Regisztrálni a www.kornai90.hu honlapon lehet.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A rendezvény az OTP Bank Nyrt. nagyvonalú támogatásával valósul meg.
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