Foreign Direct Investment Dependent Capitalism/
A külföldi működő tőkétől függő kapitalizmus
(Magyar nyelvű információkért görgessen lejjebb)

Invitation
to the second event of a new English language discussion series with leading authors, on
the political economy of Hungary in the European context, in cooperation between Friedrich
Ebert Stiftung Budapest and Új Egyenlőség (New Equality) Magazine for Social
Theory on April 16, 2021 at 6.00 p.m. online

RÉSZTVEVŐK/ PANELISTS

Prof. Zoltán Gál

Prof. Andreas Nölke

University of Pécs/ Pécsi Tudományegyetem

Goethe University Frankfurt/ Goethe Egyetem
Frankfurt

Zoltán Pogátsa
moderátor/ moderator

Capitalism is not a unitary systemt it has been changing both in time, and geographically.
Central and Eastern Europe has adopted a uniquely new form of capitalism after 1989:
Foreign Direct Investment Dependent capitalism. It is unlike Western forms. Has it been
successful? We speak with the inventor of this scientific category, Professor Andreas
Nölke and Prof. Zoltán Gál (University of Pécs).
English-Hungarian translation is provided.
The event can be followed live on the Facebook page of Új Egyenlőség and FES!
Andreas Nölke is a Professor of Political Science, in particular International Relations and
International Political Economy, at Goethe University Frankfurt and heads a research group
at the Leibniz Institute for Financial Research SAFE. Currently, he is directing a research
project on the comparison of emerging market capitalisms, funded by the German Research
Foundation/DFG.

Zoltan Gal is a full professor in Finance at the University of Pécs, Hungary and a senior
researcher at the Centre for Economic and Regional Research. He is the president of the
Hungarian Regional Science Association, member of the European Regional Science
Association Council (ERSAC) and regional ambassador of the Global Network on Financial
Geography to Eastern Europe.
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Meghívó
A Friedrich-Ebert-Stiftung Budapest és az Új Egyenlőség magazin közös új, angol nyelvű
beszélgetéssorozatának második eseményére, mely keretében kiemelkedő szerzőkkel
beszélgetünk Magyarország gazdaságpolitikájáról európai kontextusban. Az eseményt
2021. április 16-án 18.00 órától online tartjuk, „A külföldi működő tőkétől függő
kapitalizmus” címmel.
A kapitalizmus nem egységes rendszer. Mind időben, mind földrajzilag változik. KeletKözép-Európában 1989 után a kapitalizmus egyedülállóan új, a nyugatitól eltérő formája
jött létre: a külföldi működő tőkétől függő kapitalizmus. Vajon mennyire sikeres ez a forma?
A tudományos kategória megalkotójával, Andreas Nölke professzorral és Gál Zoltánnal (a
Pécsi Tudományegyetem professzorával) erről beszélgetünk.
Andreas Nölke a frankfurti Goethe Egyetem Politikatudományának professzora (szakterülete a
nemzetközi kapcsolatok és a nemzetközi politikai gazdaságtan), a Leibniz SAFE Pénzügyi
Kutatóintézet kutatócsoportjának vezetője. Jelenleg egy a feltörekvő piaci kapitalizmusok
összehasonlítására irányuló kutatási projektet irányít, amelyet a German Research Foundation
/ DFG/ finanszíroz.

Gál Zoltán a Pécsi Tudományegyetem Pénzügy és Számvitel Intézetének professzora, a
Közgazdaság és Regionális Tudományi Kutatóközpont vezető kutatója. A Magyar Regionális
Tudományi Társaság elnöke, az European Regional Science Association tanácsának tagja és
Global Network of Financial Geography hálózat kelet-európai nagykövete.

Az eseményt a Friedrich-Ebert-Stiftung Budapest és az Új Egyenlőség magazin Facebookoldalán streameljük

Az angol nyelvű eseményen magyar nyelvű tolmácsolást biztosítunk.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a magyar tolmácsolás csak a Zoom rendszerben
regisztrált résztvevők számára elérhető.
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