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We cordially invite you to the 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 September 06, 2022 

at 6.00 p.m. online.  

The theme of the event: Does the digital economy set us free? 

The special guest of the event Prof. Dr. Philipp Staab, Professor of “Sociology 

of the Future of Work” at the ECDF and Humboldt-University, Berlin 

 
   

P A N E L I S T  
  

 

https://www.fes-budapest.org/hu/


 

Prof. Dr. Philipp Staab 
 

 Professor of Professor of “Sociology of the Future of Work” at the ECDF  

and Humboldt-University, Berlin     

 

Zoltán Pogátsa 
Moderátor 

   

Following questions will be thematized: 

-What distinguishes digital capitalism from traditional capitalism? 

-Growth and digitalisation: How are these two issues related? Is a digital economy more 

sustainable? 

-Inequality and digitalisation: Does digitalisation guarantee a level playing field or the 

opposite? 

Prof. Dr. Philipp Staab  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/4016614296229/WN_H4K2Vtj_QNK_g6rtkWtB1Q


 

 

 

 

 

P R O G R A M M E  

 

 

 

  

  

 

A Friedrich-Ebert-Stiftung Budapest és az Új Egyenlőség magazin közös angol nyelvű 

beszélgetéssorozatának eseményét, melyben kiemelkedő szerzőkkel beszélgetünk 

Magyarország gazdaságpolitikájáról európai kontextusban - 2022. szeptember 6-án 

18.00 órakor online tartjuk. Az esemény témája: Szabaddá tesz-e a digitális gazdaság? 

A rendezvény vendége: Prof. Dr. Philipp Staab, az ECDF és a Humboldt-Universität 

Berlin professzora  

A téma körbejárása során többek közt ezekre a kérdésekre keressük a választ: 

Mi különbözteti meg a digitális kapitalizmust a hagyományos kapitalizmustól? Növekedés 

és digitalizáció: Hogyan kapcsolódik ez a két kérdés? Fenntarthatóbb a digitális gazdaság? 

Egyenlőtlenség és digitalizáció: A digitalizáció egyenlő feltételeket garantál, vagy éppen 

ellenkezőleg? 

Dr. Philipp Staab, 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 szociálpolitika területen. 

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. 

Unsubscribe/ Leiratkozás 
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