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Dr Philip Marsden a Bank of England, az Egyesült Királyság Központi Bankjának a jogérvényesítési
döntéshozó testületének elnökhelyettese, továbbá döntéshozó a pénzügyi szolgáltatásokat felügyelő
hatóságnál (Financial Conduct Authority), fizetési rendszereket felügyelő hatóságnál (Payment
Systems Regulator) valamint az energetikai szabályozó hatóságnál (OFGEM). 2018 szeptemberében
a pénzügyminiszter kinevezte a kincstár (pénzügyminisztérium) a digitális versenykérdéseivel
foglalkozó szakértői testületébe. 2018 novemberében elméleti és stratégiai vezető tanácsadóként
csatlakozott a Charles River Associates International-hez. 2018 októberéig mintegy 10 éven át
különböző pozíciókat töltött be az Egyesült Királyság versenyhatóságánál. Először az Office of Fair
Trading, az akkori versenyhatóság vezető testületének tagja volt, majd a Competition and Markets
Authority, a jelenlegi versenyhatóságnál volt vizsgáló csoporti főigazgató és vizsgálatvezető, ahol
kétfázisú fúziókról, piaci vizsgálatokról és az antitröszt ügyekben a kifogásközlés kibocsátását
követően felmerült kérdésekben döntött. A vezető testület tagjaként részt vett a csatorna szigeteki
versenyfelügyeleti és szabályozó hatóságok munkájában.Jog- és közgazdaságtan professzor az
Európa Tanulmányok Szakkollégiumában, Bruges-ben, ahol az LL.M. képzés fő versenyjogi
kurzusának oktatója, a European Competition Journal társalapítója és főszerkesztője, valamint az
Oxford Competition Law esetismertetési sorozatának főszerkesztője. Kutatási területei közé tartozik
az innovációs ösztönzők, az összehasonlító versenyjog és az online piacok vizsgálata. Több éven
keresztül a Consumer Goods Forum (fogyasztási cikkek fóruma) ötvenfős igazgatótanácsának jogi
tanácsadójaként látott el feladatokat valamint az ICN, az OECD, az ENSZ, az ADB, az EBRD, a
Világbank és az IMF égisze alatt kormányok tanácsadója volt versenyjogi kérdésekben.Versenyjogi
tisztviselő és ügyész karrierje korai szakaszában. Az elmúlt harminc évben független tanácsadói
tevékenységet is végzett, amelyen belül a napi fogyasztási cikkek piacán és csúcstechnológiai
ágazatokban jelen lévő vállalkozásoknak nyújtott tanácsadásra valamint kormányoknak a
versenyhatóságok hatékonyságával és döntéshozó tevékenységével kapcsolatosan nyújtott
tanácsadásra szakosodott. Vezető kutatóként részt vett a British Institute of International and
Comparative Law (Nemzetközi és Összehasonlító Jog Brit Intézete) munkájában és igazgatója volt az
intézet Versenyjogi Fórumának. Magánpraxisában jelentős ügyvédi irodáknak dolgozott Torontóban,
Tokióban és Londonban. Jogi doktorátusát az Oxfordi egyetemen szerezte meg. Lelkes távfutó és
evezős. A felesége és gyermekei mind művészek, ennek ellenére szereti azt hinni, hogy ő is
kreatívnak tekinthető, ha a munkája hatékonyabb és hatásosabb döntéshozatalhoz és
jogérvényesítéshez vezet.

