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M E G H Í V Ó

RÓNA PÉTER (BUDAPEST)
„Olyan gazdaságpolitikát kell megfogalmazni,
amelyik minden emberről szól!“
Időpont és helyszín: 2008. november 14., péntek, 19.00 óra, Magyar Katolikus Misszió Döpfner Háza,
Oberföhringer Str. 40., 81925 München

Figyelem: időpontváltozás!

Rendezők: KMÉM Pax Romana Müncheni Csoportja és MMI
Házigazda: Péntek László, üzemgazdász (KMÉM)
A magyar gazdaság helyzete nem csak a jelenlegi pénzpiaci válság teljesen még nem látható kihatásai
miatt veszélyeztetett. Átfogó változtatásokra lenne szükség, amelyek szemléletváltás nélkül aligha
születhetnek meg. Magyarországon a gazdasági szerkezetváltás következtében megnövekedett hatékonyság nagy részben a külföldi tőkebefektetéseknek köszönhető, amelyek magukhoz vonzották a jól
képzett és gyors alkalmazkodásra képes munkavállalókat. Ezzel a folyamattal párhuzamosan nem került
sor olyan termelési tényezők bevonására, amelyek a képzetlenebb rétegek folyamatos felzárkóztatására irányultak volna. Magyarországon, így régiónkon belül is a legalacsonyabb a foglalkoztatottság,
amelynek a demokráciát veszélyeztető hatását sem szabad szem elől téveszteni. Előadónk, Magyarország egyik irányadó közgazdásza, a gazdasági kérdéseket a magyar társadalom torzulásaival összefüggésben nevezi meg és elemzi. Estünkön a foglalkoztatottság kérdése mellett rávilágít egy sor
további problémára, például a magyarországi önkormányzatok elburjánzására, a befektetési feltételrendszernek a külföldi tőke irányában való eltolódására, vagy az euró túl korai bevezetése körüli veszélyekre.
RÓNA PÉTER (*1942) édesanyjával 1956-ban emigrált az Egyesült Államokba. A Pennsylvania Egyetemen
gazdaságtörténészi (1964), majd Oxfordban (évfolyamelsőként) jogi diplomát szerzett (1966). 1969től Washingtonban az Arnold & Porter ügyvédi irodánál dolgozott, később az Amerikai Kereskedelmi
Minisztériumban a Külföldi Befektetésének Irodájának tanácsadója lett. 1970-től az angol jegybank
kormányzójának kabinetfőnöke. 1971-től a Schroders Bank munkatársa, 1986-tól 1990-ig a J. Henry
Schroder Bank & Trust Co. elnök-vezérigazgatója. 1990 és 2004 között a magyarországi befektetésekkel foglalkozó Első Magyar Alapítvány elnök-vezérigazgatója. 2004-től az ELTE tiszteletbeli tanára,
ahol nemzetközi közgazdasági jogot oktat. Hazatérése óta folyamatosan publikál gazdasági témákban.
Legutóbb háromrészes cikkben kommentálta Gyurcsány Ferenc „Megegyezés” című programját, s részt
vett a 2008. október 18-i Nemzeti Csúcson.

Az előadás és az általános eszmecsere után kötetlen együttlét.
Kérjük és köszönjük helyszíni önkéntes költséghozzájárulásukat!

