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We cordially invite you to the first event of the 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 March 01, 

2022 at 6.00 p.m. online.  

The theme of the event: Inequalities in the EU and the economic order of 

the future . The guest of the event Dr. Björn Hacker is Professor of European 

Economic Policy at the University of Applied Sciences (HTW)  
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https://www.fes-budapest.org/hu/


 

Björn Hacker 
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 Professor of European Economic Policy (HTW Berlin)     

 

Zoltán Pogátsa 
Moderátor 

   

- How big are the developmental gaps in the EU? Have they decreased? What are the main 

factors behind the development of social inequalities in and between member states? Which 

are the strengths and weaknesses of the EU’s social pillar? Which role for national social 

policies? 

Was the shift from a rather austerity-oriented approach during the euro crisis to a 

countercyclical, Keynesian approach during the covid crisis a good thing? Is this shift 

sustainable, or is inflationary panic going to bring back fiscal conservatism?  

Dr. Björn Hacker is Professor of European Economic Policy at the University of Applied 

Sciences (HTW) Berlin since 2014. Previously, he worked on European economic and 

social policy in the International Policy Analysis Unit of the Friedrich-Ebert-Stiftung in Berlin. 

He studied political science and economics at the University of Osnabrück and at Sciences 

Po Paris. 

The event can be followed live on the Facebook page of Új Egyenlőség and FES 
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https://us02web.zoom.us/webinar/register/6316449365496/WN_xHROtlzkRKeWCdltHARv1g
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A Friedrich-Ebert-Stiftung Budapest és az Új Egyenlőség magazin közös idei angol 

nyelvű beszélgetéssorozatának első eseményét, melyben kiemelkedő szerzőkkel 

beszélgetünk Magyarország gazdaságpolitikájáról európai kontextusban - 2022. 

március 01-én 18.00 órakor online tartjuk.  

Az esemény témája: Az EU-n belüli egyenlőtlenségek és a jövő gazdasági rendje. 

Vendég: DR. BJÖRN HACKER, az Európai Gazdaságpolitika professzora a berlini 

Alkalmazott Tudományok Egyetemén.  

Milyen nagyok az EU-n belüli fejlődési különbségek? Csökkentek az utóbbi időben?Melyek 

a legfontosabb tényezői a társadalmi egyenlőtlenségek növekedésének a tagországokban 

és azok között? Melyek az EU szociális pillérének az erősségei és a gyengeségei? Mi a 

tagországok szociális politikájának a szerepe? Helyes volt a váltás a megszorításra építő 

válságkezelésről az euró válságának idején az anticiklikus keynesi válságkezelésre a covid-

válság idején? Fenntartható ez, vagy az inflációs pánik visszahozza a fiskális 

konzervativizmust? 

Dr. Björn Hacker 2014 óta az Európai Gazdaságpolitika professzora a berlini Alkalmazott 

Tudományok Egyetemén (HTW). Korábban a berlini Friedrich-Ebert-Stiftung Nemzetközi 

Politikaelemző Osztályán dolgozott az európai gazdaság- és szociálpolitikával 

kapcsolatban. Politikatudományt és közgazdaságtant tanult az Osnabrücki Egyetemen és 

a párizsi Sciences Po egyetemen. 

Az eseményt a Friedrich-Ebert-Stiftung Budapest és az Új Egyenlőség magazin Facebook-
oldalán 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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Kövess minket Facebookon!  

Ezt az emailt azért kapta, mert korábban feliratkozott honlapunkon keresztül levelezési listánkra. 
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