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KUTATÁSI TERÜLET ÉS JELENLEGI KUTATÁSI TÉMÁK 
 
Kutatói munkájának középpontjában a magyar gazdaság szervezeti, szerkezeti, intézményi és 
vállalatirányítási kérdései, az energiapolitika és -gazdálkodás, a privatizáció, a tulajdonosi 
irányítás, a közüzemek szabályozása, valamint az ezekkel összefüggő nemzetközi 
tapasztalatok álltak. A fontosabb kutatási területek a következők voltak: 
- a vállalati viselkedés, az innovációs- és alkalmazkodókészség, versenyképesség 
- a gazdaságirányítási rendszer elemzése (vállalati és ágazati elemzések és esettanulmányok 

az intézményrendszerről és az érdekviszonyokról, a versenyképesség, az innováció és a 
vállalkozások leírása, a szabályozási kérdések és a döntési rendszer kapcsolatai) 

- az ipar szervezeti rendszere (vállatok szervezeti kereteinek átalakításai, a vállalati 
méretstruktúra sajátosságai, a hazai vállalati szervezeti rendszer a nemzetközi 
összehasonlításban, vállalati és ágazati elemzések)  

- energiapolitika, energiagazdálkodás, az energiaszektor szerkezeti, irányítási kérdései, az 
EU-csatlakozás által napirendre került kérdések (a villamosenergia-importfüggőség 
leírása, az energetikai kooperációk feszültségeinek, az energiagazdálkodás és egyes 
intézményeinek elemzése) 

- a tulajdonosok és a vállalatirányítás kérdései a fejlett piacgazdaságokban (a tulajdonosi 
befolyás és a menedzseri törekvések érvényesülése a vállalatok tulajdonosi és szervezeti 
struktúrájának átalakításában) 

- a magyarországi privatizáció elemzése (tanulmányok a privatizáció hazai menetéről: az 
állami szerepvállalás változatai, a döntési rendszer átalakulásai, a számbavétel és 
mérhetség korlátjai, a privatizációs kereslet és kínálat feszültségei, ágazati tapasztalatok) 

- közművek privatizációja és szabályozása 
- a társadalombiztosítás rendszerének átalakulása (a társadalombiztosítás önállósodási 

folyamatának konfliktusai, az ellátások finanszírozásának diszfunkciói, a hatáskörök és 
feladatok inkonzisztenciája) 

- a hazai beruházások makro- és mikrogazdasági hatásainak komplex elemzése  
- a nyugdíjreform, új nyugdíjpénztárak  
- a vállalkozásfejlesztés non profit intézményei 
- az innováció terjedésének elemzése, a felsőfokú oktatási intézmények és az ipar K+F 

kapcsolatai 



 
 
KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG 
 
1971–2000  Konjunktúra- és Piackutató Intézetben, jelenlegi nevén KOPINT-DATORG 

Rt.-ben dolgozott. Munkaköre: tudományos főmunkatárs volt. 
2000-  Magyar Tudományos Akadémia Közgazdaságtudományi Intézetének 

tudományos főmunkatársa. 
 
FONTOSABB KUTATÁSI PÁLYÁZATOK/PROGRAMOK 
 
1992–1993  részvétel ACE projectben: Restructuring Manufacturing Industry and the 

Emergence of new Firms in Czechoslovakia and Hungary. A tanulmány címe: 
Átalakulás és válságjelenségek a bútoriparban, 1993. Furniture-manufacturing 
industry in crisis, 1993. 

1992, 1995  részvétel a Social Costs of Economic Transformation in Central Europe 
című projectben.. Partnerek: Institute for Human Sciences (Vienna), Aktív 
Társadalom Alapítvány (Budapest) 

1999-2000  magyar partnerként vesz részt a PHARE/ACE program keretében folytatott 
kutatásban. A kutatás címe Industrial Networks in Hungary and Slovenia 
(Contract No. P97-8029-R). 

2000-2002  magyar partnerként részvevő a PHARE/ACE program keretében folytatott 
kutatásban. A kutatás címe Corporate Governance, Relational Investors, 
Strategic Restructuring and Performance in Hungary and Poland (Contract 
No. P98-1048-R). 

2005  résztvevő a Private Sector Interaction in the Decision Making Processes of 
Public Research (PRONEOS-IKU) c. EU kutatási programban 

2004-2005  OKTK program résztvevője: Egyesülések és felvásárlások. Tulajdonosi 
szerkezet– tulajdonosi irányítás 

2005-2007  OTKA program résztvevője: Mi igazolja a szabályozást? A szabályozás és 
hatásai 

2004-2007  NKFP program partnere: Versenyképes integrálódás az Európai Kutatási 
Térségbe 

 
A nemzetközi tudományos kapcsolatok keretében részt vett továbbá UNDP projektekben, 
kutatási kooperációk keretében együttmőködött külföldi egyetemekkel és intézetekkel. 
Hazai és külföldi konferenciákon tartott előadások, külföldi tanulmányutak és ösztöndíjak 
egészítették ki kutatómunkáját. Az államigazgatás számára végzett – kutatómunkájához 
kapcsolódó – szakértői tevékenységet. 
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A Külgazdaság című folyóirat szerkesztője 
Tanulmánykötetek társszerkesztője 
 
 
 


