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Röviddel a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetem tervgazdasági szakának ökonomet-
ria specializációján folytatott tanulmányaim után a Közgazdaságtudományi Intézetben kaptam
kutatói állást, és — külföldi szerződéseim idejét kivéve — azóta is ott dolgozok.

Kezdetben növekedéselméleti problémák elméleti és empirikus vizsgálatán dolgoztam. 1983-
tól Bródy András osztályán a disequilibrium és a gazdasági ciklikusság ökonometriai elemzése
volt a fő kutatási területem.

1985-1987-ben a Bonni Egyetem vendégkutatója voltam. A Wilhelm Krelle professzor vezette
kutatásban a gazdasági alanyok viselkedését befolyásoló látens (nem megfigyelhető) változók
hatásainak elemzésére szolgáló ökonometriai modellek elméleti és gyakorlati problémáival fog-
lalkoztam.

1



A Bonni Egyetemről visszatérve folytattam korábbi munkám a Közgazdaságtudományi In-
tézetben Bródy András osztályán. Kutatási témáim: ökonometriai modellezés módszertana és
makrogazdasági alkalmazások voltak. Mátyás Lászlóval és Székely Istvánnal közösen ökonomet-
riai kézikönyvet írtam, melynek átdolgozott változata később angolul is megjelent. Ez az első
olyan átfogó ökonometria könyv, amely magyar nyelven ismertette a friss módszertani eredmé-
nyeket. A könyv 1990-ben elnyerte az MTA ifjúsági díját.

1991-től 1994-ig az ausztrál La Trobe Egyetem ökonometriai, majd 1994-ben közgazdasági
tanszékén oktattam ökonometriát és gazdaságstatisztikát. Emellett magyar és ausztrál kuta-
tókkal együttműködve folytattam ökonometriai módszertani és empirikus vizsgálatokat az idő-
sorelemzés és panelmodellek módszertani kédéseiről, illetve munkaerőpiaci és vállalati viselkedés
elemzéséről.

1995-ben visszatértem a Közgazdaságtudományi Intézetbe, ahol azt tanulmányozom — jó-
részt ökonometriai eszközökkel —, hogyan hatott az átmenet a gazdasági szereplők viselkedésére,
hogyan változott a gazdaság egyes szegmenseinek működése. Ezzel párhuzamosan különböző
egyetemeken tanítottam ökonometria elméletet és alkalmazott ökonometriát, illetve részt veszek
a Budapesti Corvinus Egyetem doktori iskolájának munkájában.

2011-ben a versenyszféra munkapiacának működéséről írt könyvemre a Tudományos Akadé-
mián elnyertem az MTA doktora címet.
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