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I. A Központ fő feladatai a beszámolási évben
A KTK a középtávú kutatási terv-koncepciójában meghatározott irányokat követve folytatta kutatásait, teljesítette pályázati és szerződéses kötelezettségeit. Elméleti, alkalmazott és gazdaságpolitikai kutatásainak középpontjában az átalakult magyar gazdaság működésének, szerkezeti változásainak, nemzetközi versenyképességének, felzárkózási esélyeinek és európai-uniós csatlakozásának, a piacoknak és a társadalmi jólétnek, a gazdasági folyamatok társadalmi beágyazottságának vizsgálata állt.


II. A 2003. év folyamán elért kiemelkedő kutatási eredmények
A közép-európai átalakuló országok felzárkózását vizsgáló kutatás megmutatta, hogy az átalakuló gazdaságokban a strukturális felzárkózás – elsősorban a szolgáltatások GDP-ben képviselt arányának történelmi mértékű növekedése – a nemzetközi tapasztalatoktól eltérően nem a gazdasági növekedés, hanem a rendszerváltás és az azzal járó szerkezeti átalakulások eredménye. A régió alakuló gazdaságaiban az átmenet ütemezésére jelentős hatással voltak a piacszerkezet alakulását meghatározó gazdaságpolitikai döntések: a privatizáció, a konszolidáció. A magyar átmenet legfontosabb sajátossága a vállalatok korai konszolidációja: míg a többi ország a makrogazdasági stabilizációt helyezte előtérbe, Magyarországon az 1991-es csőd- és számviteli törvény a vállalatok piaci környezetén keresztül mikro szinten indította be a piacgazdasági átalakulást. A sokk egyik esetben sem volt elkerülhető: míg a magyar gazdaság 1995-ben kényszerült a makrogazdasági stabilizációra, a stabilizációt a kilencvenes évek elején végrehajtó többi közép-európai gazdaság az évtized második felében a vállalati szféra átalakításával küszködött.
A magyarországi versenyszféra korai konszolidációja mélyreható és rendkívül intenzív szerkezetváltozást hozott magával. A másutt is bekövetkező transzformációs recessziót a versenyszféra vállalatainak korai átalakítása határozottan elmélyítette. Az 1995–96-ig tartó konszolidációban a túlélő vállalatok működésének hatékonysága gyorsan nőtt, de gyakran a kapacitások jelentős leépítésének árán. Kutatásaik eredménye szerint kivételes intenzitással zajlott az alacsony termelékenységű munkahelyek lerombolása, s ha kisebb ütemben is, a többi átalakuló gazdaságtól eltérően nálunk már ekkor intenzív munkahelyteremtés folyt. Az intenzív szerkezeti átalakulás létrehozta azt a vállalati kört, amely élni tudott az 1995-ös makrogazdasági stabilizáció teremtette kedvező körülményekkel, és példátlanul gyors növekedésnek tudott indulni. Az átlagos dinamikus vállalatok évi 30 százalék feletti növekedést produkáltak, de az átlag mögött jelentős szóródás figyelhető meg. Ennél is gyorsabb fejlődésre tipikusan azok a cégek voltak képesek, amelyek hatékonyságukat gyorsan növelve a növekvő hozadéki tartományba léptek, és képessé váltak piacrészesedésük lényeges növelésére, piaci erejük kiaknázására.
Az 1996 után kezdődött fellendülés az esélyek bizonyos kiegyenlítődését hozta. A munkhelyteremtés és -rombolás egyensúlyba került, némi munkahelyteremtési többlettel. A munkahely-reallokáció intenzitása lényegesen csökkent a korai konszolidációhoz képest, de nemzetközi összehasonlításban még így is kiemelkedően gyors volt a foglalkoztatás szerkezetének átalakulása. A foglalkoztatás növekedése azonban alig észrevehető: a növekedés motorja az intenzív beruházások eredményeként bekövetkező gyors termelékenységnövekedés volt.
Újabb összefüggéseket tárt fel a monetáris és fiskális politika keverékének, valamint a különböző valuták várható hozamai különbségének kapcsolatát egy dinamikus sztochasztikus egyensúlyi modellben, kis nyitott gazdaságban vizsgáló kutatás. Amennyiben igaz, hogy egy ország valutáján többlethozam van, akkor ez kapcsolatba hozható az ún. "adósságközpontú" politikákkal, illetve valószínűsíti nominális merevségek létét is.
A kamatlábakkal foglalkozó elméleti vizsgálat felvetette, hogy a szokásos monetáris transzmissziós hatás mellett a kamatlábváltozások kínálati sokként is működhetnek. Nyitott gazdaságban számbavételre került a kamatlábak árszintre való hatása, és több olyan elméleti csatornát sikerült meghatározni, amelynek segítségével kimondható, hogy a kamatlábakon keresztüli árszint- (infláció-) szabályozás legalábbis részben “önellentmondó” hatásokkal jár, feltéve, hogy a tőkeáramlás szabad, és a gazdaság nyitottsága nem elhanyagolható.
Az EU csatlakozás témakörében indított egyik kutatás amellett sorakoztatott fel közgazdasági érveket, hogy a csatlakozó országok számára az ERM II – és elsősorban a széles sávos rögzített árfolyamrendszer – feltételeinek teljesítése a nemzetközi tőkeáramlás szinte teljes nyitottsága és a kilencvenes évek valutaválságainak tapasztalatai miatt komoly veszélyeket jelent. Furcsa módon ezek annál nagyobbak, minél sikeresebb az országok gazdasági elmaradott-ságának felszámolása. Ugyanakkor az EU Bizottsága és az EKB hitelességi szempontok alapján, valamint abban bízva, hogy a javasolt árfolyamrendszer stabilitásának biztosítása komoly, a jelölt országok érettségét bizonyító, fegyelmező erő, elveti a gazdasági szempontból legelőnyösebb megoldást – az euró feltétel nélküli bevezetését –, s azt a csatlakozási folyamatot szabályozó megállapodások megsértésének tekinti. Az ezek után szóba jöhető árfolyamrendszerek – a valutatábla (currency board) vagy a kiigazítható széles sávos rögzítés – sem képesek azonban biztosítani az előírt feltételek teljesítését, azaz azt, hogy ezek az országok stabil árfolyam mellett érjék el a referencia-értékeket, és egyidejűleg kedvező feltételeket biztosítsanak a gazdasági növekedésnek.
Az EU-támogatások makrogazdasági hatásainak értékelésére szolgáló magyar makromodell kiépítésének első fázisában nemzetközi együttműködésben befejezték egy négyszektoros, mind keresleti, mind kínálati oldalú hatásokat magába foglaló HERMIN makromodell adatbázisának összeállítását és származtatott adatokkal való kiegészítését a hazai alkalmazásához, valamint befejezték szerkezetének a hazai sajátosságokhoz való igazítását és a viselkedési egyenletek előzetes kalibrálását; a modell szimulációs futtatásokra kész állapotba került.
A nemzetközi kereskedelmet vizsgáló kutatások egy általános egyensúlyelméleti modellben mutatták be, hogy a nemzetközi pénzügyi piacok hiánya csökkenti a specializációt és ezáltal a külkereskedelem volumenét. Ha a befektetők nem képesek kockázataikat nemzetközi pénzügyi termékek segítségével megosztani, akkor a helyi iparágakból kívánnak jól diverzifikált portfoliót létrehozni, és nem szakosodnak a komparatív előnyök szabályai szerint. A pénzügyi globalizáció, amely úgy modellezhető, hogy egyre több pénzügyi termék nemzetközi piaca nyílik meg, növeli a specializációt és a külkereskedelem volumenét. A modell eredményeit empirikus elemzések is alátámasztják: pénzügyileg nyitottabb országok többet exportálnak és importálnak kockázatosabb iparágak termékeiből.
A jöveledemingadozás és a gazdasági fejlettség kapcsolatának ágazati szintű elemzése megállapította, hogy a szegényebb országok olyan iparágakra specializálódnak, amelyek kockázatosabbak, mint a fejlett országokban nagy súlyt képviselő iparágak. Ez ellentmond a portfolió-hipotézisnek, amely szerint a gazdasági fejlődés egyik velejárója a termelékenyebb, de kockázatosabb iparágak növekedése. A kutatás eredménye az, hogy a fejlődő országok nem diverzifikálják termelési szerkezetüket. Ennek alapján a további cél a diverzifikáció korlátait magyarázó modell kidolgozása.
A kockázati tőke témakörében folytatódó kutatás szerint a nemzetközi mércével mérve kis és fejletlen magyar kockázati tőke-piac fő problémája a kockázati tőke korlátozott elérhetősége az életciklusuk korai stádiumában (magvető és induló fázisában) tartó, gyors növekedésre képes, ígéretes fiatal vállalkozások számára. Az "üzleti angyalok" hiánya indokolhatja nálunk az állam szerepvállalását. Az állam beavatkozására eddig főként politikai okokból, a költségvetési forrásokat kímélve, a magánszektortól elszigetelten került sor. Csupán az állami lépések jóformán teljes hatástalanságán múlt, hogy a beavatkozás nem vezetett a versenyfeltételek felpuhulásához, a magánszektor kiszorításához, s a politikai klientúra kedvezményezéséhez. Az állami beavatkozás legutóbb választott megoldásai több szempontból ellentétesek az EU-ban preferált gyakorlattal, ami előre vetíti a kockázati tőke-ágazat fejlesztésére irányuló kormányzati lépések ismételt kudarcát. A nemzetközi tapasztalatok szerint a kockázati tőke-kínálat növelésének állami segítése akkor a leghatékonyabb és legkevésbé piaczavaró, ha az állami forrásokat indirekt módon fektetik be. A legjobb megoldás a magánfinanszírozókkal történő társulás lehet. 
A magyar vegyipar kilencvenes évekbeli változásainak vizsgálata bemutatja, hogy csökkent az ágazat egészének iparon belüli súlya, ugyanakkor legnagyobb vállalatainak jelentősége felértékelődött, azok a magyar gazdaság teljesítményét befolyásoló cégek sorába emelkedtek. A vegyipar termék- és vállalati szerkezete úgy változott meg gyökeresen, hogy közben vezető vállalatai talpon maradtak, a privatizációt, a külföldi tőke megjelenését követő átalakulásokat ezek – és nem új cégek – valósították meg. A radikális átalakulás mellett folyamatosság, szerves fejlődés is érvényesült: a termékszerkezet fokozatos átalakítása, a K+F kapacitásoknak a – magyar iparra jellemzőnél jobb – megőrzése és kihasználása, valamint a korábbi beszerzési–értékesítési kapcsolatok egy részének továbbélése. A döntő mégis kiemelkedő tőkepiaci, tőzsdei szerepük és szervezeti-irányítási rendszerük, termékstruktúrájuk gyökeres átalakulásá volt.
A kis- és középvállalatok az egymást követő kormányok gazdaságpolitikai programjainak kedvelt szereplői, ám többségükben a gazdasági átalakulás vesztesei voltak. A témakörben indított kutatás azt vizsgálta, mi magyarázza, hogy sem a kilencvenes évek elején, sem az 1997–2001-es tartós növekedési időszakban nem kezdődött meg a hazai tulajdonú vállalkozások tömeges fellendülése, sikeres integrációja a külföldi tulajdonú vállalatok által uralt növekedési folyamatba. Kutatásuk arra az eredményre vezetett, hogy a (technikai) hatékonyság és a vállalati jövedelmezőség között bonyolult – a vállalatok mérethozadéka által közvetített kapcsolatrendszer működik. A csökkenő hozadékú vállalatok gyakorta úgy maximalizálják profitjukat, hogy nem bővítik, hanem inkább visszafogják termelésüket.
A magyar vállalkozások adózási magatartását folyamatosan nyomon követő vizsgálat 2001-es vállalati adatfelvételének eredményei arra mutattak, hogy a vállalkozások hatékonyabbnak és szakszerűbbnek látják az adóhatóság működését, mint három vagy öt évvel azelőtt. Adóhiány megállapítása inkább az amúgy is gyakrabban ellenőrzött nagyobb cégeknél fordul elő, közülük is azoknál, amelyek főleg belföldre termelnek, illetve többségi tulajdonosaik között más magyar cégek vannak. Ez arra utal, hogy az APEH költséghatékonyan működik: azokat a cégcsoportokat ellenőrizte sűrűbben, amelyeknél jelentősebb adóhátralék feltárására számított, és ez a várakozása utólag be is igazolódott.
Az adóráták és a korrupció hatását a munkapiac különböző szegmenseire nemzetközi kereszt-metszeti minták alapján vizsgálták. A vizsgált munkapiaci szegmensek felölelik a munkanél-küliek, a foglalkoztatottak, az önállók valamint a rejtett gazdaságban foglalkoztatottak csoportjait; a minták 28 OECD ország és 24 poszt-szocialista ország legutóbbi tíz évre vonatkozó megfigyeléseiből származnak. Az eredmények azt mutatják, hogy a munkaerőt és a vállalkozásokat érintő adók egymástól különböző rátái az adott országban tapasztalt korrupcióval együtt, attól elválaszthatatlan módon befolyásolják azt, hogy az emberek a munkapiac mely szegmensében (esetleg egyidejűleg több szegmensben) tartózkodnak. A kutatás a hagyományosan használt adóráták helyett az ún. szubjektív (a korrupciós szint különbözőségét is magában foglaló) adóráták erőteljes hatását mutatta ki a foglalkoztatottsági szint, a munkanélkü-liségi ráták, az önállók és a rejtett gazdaságban résztvevők arányában meglévő nemzetközi különbségekben.
A reálbérek növekedésének okait és vállalati alkalmazkodást vizsgáló kutatás eredményei szerint 2002-ben úgy következett be nagyarányú reálbér-növekedés a versenyszektorban, hogy a vállalkozásokat már két éve dekonjunktúra sújtotta, csökkent a beruházási aktivitás és folyamatosan óvatosabbak lettek létszámbővítési szándékaik. A kutatás során ezeknek a nem-racionális döntéseknek a magyarázatát és mozgatórugóit keresték. Egy vállalati felvétel eredményeire alapozva három tényező szerepét emelték ki e vállalati döntésekben: egyfelől a vállalkozások – hasonlóan a makrogazdasági elemzőkhöz – tévesen becsülték fel az infláció ütemének várható alakulását; továbbá a kormányzat által 2001-ben és 2002-ben elhatározott minimálbér emelés  gyakorolt jelentős hatást, harmadrészt pedig a közszférában megvalósított nagyarányú béremelés közvetett hatása is hozzájárult a vállalati béremelkedésekhez.
Fontos következtetésük, hogy a vállalatok gyors gazdasági alkalmazkodásához a pénzügyi kormányzatnak és a monetáris politikának egyértelmű és világos jelzéseket kell adnia az inflációs célról, annak megalapozottságáról, a várható és kívánatos inflációs pályáról. E nélkül a vállalatok alkalmazkodása szükségtelenül lassú és költséges lesz - ami megnehezíti, hogy adekvát választ adhassanak a konjunktúra ciklushoz kapcsolódó ár és keresleti jelzésekre.
Munkapiaci kutatásaik keretében a munkaerő-kereslet vizsgálatát a vállalati bérek alakulását leíró modell alkalmazásával egészítették ki, ez megerősítette, hogy a foglalkoztatás alakulása elsősorban a gazdaság gyors szerkezetváltozásának következménye, ugyanakkor azonban a vállalatok munkaerő-keresletének jellemzőiből csak nagyon bizonytalanul jelezhető előre. A bizonytalanságot fokozza a minimálbér-emelésnek a vállalatok munkapiaci viselkedésére, a foglalkoztatásra gyakorolt hatása.
A minimálbér-emelések kedvezőtlen foglalkoztatási következményeit kimutató szokásos kutatási eredményeket az elmúlt évtizedben több esetben megkérdőjelezték. A magyar minimálbért csaknem duplájára emelő 2001–2002-es intézkedés kivételes lehetőség arra, hogy egy nagymérvű állami beavatkozás következményeit tanulmányozhassuk. A kutatás eddig a minimálbér 2001-es 57 százalékos emelésének rövid távú foglalkoztatási következményeit vizsgálta, a leginkább érintett népesség, a kisvállalati szektor alacsony bérű foglalkoztatottjaira összpontosítva. Legfontosabb következtetései szerint a minimálbér-emelés lényeges mértékben növelte a munkaerőköltségeket, és csökkentette a foglalkoztatás szintjét a kisvállalati szektorban, továbbá előnytelenül befolyásolta az alacsony bérű dolgozók állásban maradási esélyeit, illetve rontotta a korábban alacsony bérű álláskeresők elhelyezkedési esélyeit. Kimutatta, hogy a kedvezőtlen következmények annál súlyosabbak, minél nagyobb az alacsony bérű foglalkoztatottak aránya, illetve minél rosszabb az eredeti foglalkoztatási helyzet egy régióban. 
A cigány népesség munkapiaci helyzetét elemző kutatás kiszorulásuk folyamatát az egyéni életpályák mentén is nyomon kísérte. Az elemzés egyéni szintű, keresztmetszeti adatokra támaszkodva, próbálta felmérni az alacsony szintű foglalkoztatás fő okait: az iskolázatlanságot, a területi hátrányokat és a diszkriminációt. A foglalkoztatás-valószínűséget előrejelző egyenletek segítségével kimutatta, hogy az iskolai végzettségtől függő foglalkoztatási esélykülönbségek mintegy fele a roma és nem roma népesség eltérő iskolázottsági összetételére vezethető vissza. A területi hátrány problémáját elemezve pedig arra a következtetésre jutott, hogy noha az összetételhatás következményei itt sem elhanyagolhatóak, a területi hátrányok aránytalanul nagyobb mértékben sújtják a cigányokat, mint a velük azonos tulajdonságú nem cigány munkavállalókat. 
A működő tőke beáramlás munkapiaci hatásait elemző kutatás a hazai és külföldi tulajdonú vállalatok kistérségi szintű adatbázisán vizsgálta a hazai és külföldi tulajdonú vállalatoknál foglalkoztatottak területi eloszlását, jelentős regionális különbségeit. Mivel a kelet-közép európai országokban a regionális különbségeket leginkább a munkapiac keresleti oldala indukálta, a kutatás a munkahelyteremtés regionális dimenziójára koncentrált. Megállapította, hogy a munkahelyteremtés területi különbségeit főként a külföldi működő tőke-befektetések területi eloszlása határozta meg. A helyi gazdaságot döntő módon befolyásolta az egyes régiók tőkevonzó képessége. Az átalakulás nyertesei általában azok a helyi munkapiacok, melyekben az átlagnál magasabb a külföldi tulajdonú foglalkoztatás relatív koncentrációja, míg a magas munkanélküliséggel, alacsony foglalkoztatással jellemezhető területeket kerülték a külföldi beruházók. 
A háztartások és fogyasztás témakörében folytatódó kutatásaik megpróbáltak a közgazdasági elemzések és a mindenkori gazdaságpolitika implicit feltételezésein (t.i., hogy a háztartások és az egyének “boldogulása”, “jól-léte” szoros kapcsolatban van jövedelmük abszolút és relatív szintjével és változásának dinamikájával) túlra tekinteni. Megállapították, hogy a háztartások elégedettségének mérésekor egyre inkább kimutatható a nem monetáris tényezők hatása. Az eddig vizsgált egyenlőtlenségi és mobilitási mutatók szubjektív értékei – melyek a háztartások és az egyének szubjektív percepciójától, attitűdjeitől és motivációitól függnek – jelentősen befolyásolják a háztartások elégedettségét, “jól-létét”. Az átmenet növelte a háztartásoknak a (jövedelmi, kiadási, vagyoni) veszteségekkel szembeni érzékenységét, a háztartások többsége érzékeny a lefelé irányuló mobilitásra, illetve a több évig tartó immobilitásra. Egyik legfontosabb megállapításuk, hogy erősödött a kapcsolat a háztartások elégedettsége és a mobilitás között, illetve az elégedettség és a mobilitás szubjektív percepciója, valamint a mobilitással kapcsolatos fogyasztói várakozások között.
Más kutatások szerint a kilencvenes évek elején Magyarországon növekedtek, majd érzékelhető stagnálás és enyhe növekedés után 1996-tól ismét szignifikánsan nőttek a jövedelmi egyenlőtlenségek. A KTK kutatásai ezt nem igazolták, a kilencvenes évek második felére a jövedelmi egyenlőtlenségek növekedése megállt, a finomabb elemzés azonban kimutatta, hogy az egyenlőtlenségek stagnáló szintje mind a jövedelmek, mind a kiadások, mind pedig a tárgyi vagyon esetében időben csökkenő mobilitással párosult, ami a háztartások percepciója szerint negatív fejlemény. Az objektív és a szubjektív mobilitás trendje a háztartások elégedettsége és jövőbeli fogyasztói magatartása szempontjából tehát fontos tényező és kutatási kérdés.
"A belföldi fogyasztás bővülése, mint a gazdasági növekedés forrása" című kutatás nemzetközi összehasonlításban vizsgálta a lakossági fogyasztás szerepét. Általános következtetése, hogy a kevésbé fejlett országokban átlagosan magasabb, a fejlettebb országokban átlagosan alacsonyabb a személyes fogyasztás és a lakossági fogyasztás GDP hányada. A természetbeni társadalmi jövedelmek hányada a gazdasági fejlettséggel nő: a gazdagabb országok relatíve is többet költenek egészségügyre, oktatásra, kultúrára, szociális juttatásokra. Magyarország nem illeszkedik ehhez a nemzetközi trendhez. Az 1970–2000-es időszakra mért 49–53 százalékos személyes fogyasztási hányad mintegy 18–20 százalékponttal alacsonyabb, mint a hasonló fejlettségű országokban, és átlagosan 10 százalékponttal alacsonyabb, mint a fejlett OECD országok átlaga. A természetbeni társadalmi juttatások és a személyes fogyasztás összegeként adódó fogyasztási hányad hasonlóan alakult.
A nyugdíjrendszerek közgazdaságtana témakörében folytatott kutatás a rugalmas nyugdíjösztönzés optimális tervezésével kapcsolatban kimutatta, hogy - ellentétben a közkeletű bölcsességgel - ha a rendszer nem ismeri az egyének élettartamát (és szabadidő-preferenciáját), akkor az ún. biztosítás-matematikailag méltányos nyugdíjrendszer nem lehet méltányos, s nem is igazán biztosítás. Ugyanis a várhatóan hosszabb életűeket túljutalmazzák, a várhatóan rövidéletűeket pedig túlbüntetik.
Az önkormányzatok közötti egyenlőtlenségek témakörében folytatott kutatás a fajlagos oktatási kiadások megoszlásának és a település gazdagsága hatásának időbeli alakulását összevetve megállapította, hogy a kilencvenes években a falvak esetében a fajlagos kiadás megoszlásának egyenlőtlensége nem változott, miközben a települési bevételek nagyságának hatása erősebbé vált. A költségvetési támogatások csökkenése az évtized második felében erősítette ezt a hatást. A városokban erősödött és szorossá vált az ott élők jövedelme és az oktatási kiadások szintje közötti összefüggés. 1995 után a növekvő redisztribúció a központi támogatások az átlagjövedelem önkormányzati kiadásokra gyakorolt hatásának gyengülését eredményezte. A fajlagos oktatási kiadások egyenlőtlensége a vizsgált időszak második felére – a kormányzati szándékok ellenére – megnőtt. A jelenlegi normatív finanszírozási rendszerben a kiadási egyenlőtlenségek féken tartása nagymértékű újraelosztás árán is csak részlegesen valósítható meg.
A deregulált magyar áramtermelő piac modellezésére irányuló kutatás azt vizsgálta, hogy mennyire van kitéve a hazai árampiac a horizontális piachatalom-gyakorlás veszélyének. A múltbeli költség- és fogyasztási adatokkal kalibrált statikus Cournot-modellel végzett szimulációksegítségével azt a következtetést vonták le, hogy az ország nemzetközi távvezeték-összeköttetései elég erősek ahhoz, hogy kompetitív viselkedésre késztessék a hazai árampiac domináns termelővállalatait. 
A  közszolgáltatások árszabályozásának alapkérdéseivel, a kormányzati és helyi szintek eltérő érdekviszonyaival foglalkozó kutatás  a vertikálisan integrált vállalatoknál előforduló árképzési anomáliák, a felfaló árazás és az árprés vizsgálatára vállalkozott hazánkban és az EU-ban. Megállapította, hogy a közszolgáltatói piacokon a liberalizáció, a kizárólagos jogok felszámolása önmagában nem termetette meg a kivánatos versenytezért az ágazati- és a versenyszabályozást össze kell hangolni. Az ágazati szabályozásban  nagyobb hangsúlyt kapnak a versenyszabályozás elvei, versenyszabályozási kérdésekben - vállalat felvásárlások, összeolvadások - megnő az ágazati szakértők szerepe. 
Agrárgazdasági kutatásaik sorában az ágazaton belüli kereskedelmet vizsgálták Magyarország és az EU viszonylatában. Standard regressziós modellek segítségével azt állapították meg, hogy az ágazaton belüli horizontális kereskedelem szintje alacsony, inkább az ágazaton belüli vertikális kereskedelem a jelentős, de az is kevésbé, mint az ágazatok közötti kereskedelem. Vizsgálatuk fontos módszertani eredménye, hogy a vertikális és horizontális kereskedelem elkülönítése jobb becslésekhez vezet, s az ágazaton belüli kereskedelem szintje jobb függő változónak bizonyul, mint a kereskedelem foka, illetve aránya. 
A magyar agrárkereskedelem dinamikájának vizsgálata a különböző perspektívák ellenére hasonló eredményt hozott. A klasszikus Balassa-index, illetve annak szimmetrikus transzformációja használatával mért kereskedelem specializáció a kilencvenes években nem nőtt. Meglehetősen nagy a valószínűsége, hogy egy termékcsoport specializációja csökken, míg ennek növekedésére alig van esély. Eredményeik nem támasztják alá az endogén növekedés- és kereskedelemelmélet által tételezett önmegerősítő mechanizmus létét.
A középeurópai átalakuló gazdaságok (Csehország, Lengyelország, Szlovákia és Szlovénia) fejlődését vizsgáló kutatás feltárta a működő piacgazdaságoknak tekintett országok gyengeségeit, mint pl. a külföldi tőkebefektetés alacsony súlya (Lengyelország), a külföldi befektetőkkel szembeni tartózkodás (Szlovénia); és erősségeit, mint pl. az EU átlagánál alacsonyabb infláció (Cehország, Lengyelország). Mindent egybevetve azonban Közép-Európa felzárkózásának esélyei javultak, gazdasági növekedése jelentősen meghaladja az EU-ét, a világgazdasági lassulás, az EU romló üzleti környezete sem idézett elő stagnálást. A világgazdasági dekonjunktúra hatását ellensúlyozhatja a munkatermelékenység folytatódó javulása, az EU csatlakozás hatása.
A japán gazdaság rövid és hosszú távú tendenciáit vizsgáló kutatás megállapította, hogy az elhúzódó, deflációval jellemezhető gazdasági válság a pénzügyi szektor működési zavarain túl a nominális kamatláb zéró szintjével azonosítható likviditási csapda következménye. A  Keynes által is leírt helyzetben a zéró nominális kamatláb miatt a pénz és más pénzügyi eszközök tökéletes helyettesítőkké válnak, ami a monetáris politikát hatástalanná teszi. A kutatás fő eredménye, hogy a makroökonómia viszonylag egyszerű modelljei igen jól alkalmazhatóak a sajátos japán gazdasági válság helyzetének leírására és elemzésére.


III. Hazai kapcsolatok és pályázatok
Továbbra is intenzív a KTK részvétele a hazai felsőoktatásban. A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen és a Veszprémi Egyetemen – amelynek oktatómunkájában 1997, ill. 2000 óta a KTK kihelyezett tanszékként vesz részt – 12 munkatárs oktatott tanszékvezetőtől az óraadóig. Aktívan részt vettek a posztgraduális és a Ph.D. képzésben, a KTK közreműködésével alapított Doktori Iskolák munkájában. Kutatóik folytatták a pécsi, a kaposvári, a szegedi, a debreceni egyetem, illetve az ELTE Társadalomtudományi Kara, a Budapesti Műszaki és Gazdasági Egyetem, a Budapesti Gazdasági Főiskola, a Közép-Európai Egyetem (CEU) hallgatóinak gazdasági, szociológiai, matematikai alap- és továbbképzésében hosszú évek óta végzett oktatómunkájukat. 
2003-ban a legtöbb kutatás (23) az OTKA támogatásával folyt, és sikeresen szerepeltek a Központ kutatói az OKTK pályázatokon is (5). Közbeszerzési pályázatok keretében gazdaságstratégiai és kormányzati döntések megalapozását célzó tanulmányok készítésére katakp megbízásokat a Külügyminisztériumtól, valamint a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumtól. Több éves eredményes, elismert pályázati kutatási tevékenység alapján részt vettek a MEH és az MTA közötti kutatási együttműködés "A gazdasági versenyképesség erősítésére irányuló tevékenység" témájának kidolgozásában,valamint az MTA és a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztériummal közös Humánerőforrás-fejlesztési Operatív programhoz kapcsolódó kutatásban. A “Közösen a Jövő Munkahelyeiért” Alapítvány, valamint a Magyar Közgazdász Alapítvány évek óta támogatja munkapiaccal foglalkozó kutatásaikat. Tanulmányok elkészítésére kaptak még megbízást az Oktatási Minisztériumtól, a Közlekedési és Hírközlési Minisztériumtól, a Magyar Nemzeti Banktól, a Magyar Energia Hivataltól. A KTK kutatói aktívan részt vesznek az akadémiai bizottságok munkájában, elsősorban a Munkatudományi és a Közgazdaságtudományi Bizottságban.
Nagymértékű saját és partnerintézményi kutatási és szolgáltatási, vezetési kapacitást köt le a Nemzeti Kutatási és Fejlesztési Programok keretében, konzorcium irányítójaként művelt két kutatási téma kidolgozása. A szerteágazó koordinációs és szervezési feladatokkal járó projektek aktuális részjelentéseit az illetékes Programtanácsok elfogadták. Egyik munkatársuk részt vesz az NKFP 5. Programtanácsának munkájában.
Az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány támogatásával négy éve indították el a Munka-erőpiaci Tükör c. évkönyvsorozatot. A közismertté vált és széles szakmai körben hasznosított kiadvány  2003. évi kötete is közérthető formában mutatja be a magyar munkapiaci folyamatok jellemzőit, belső összefüggéseit, az elméleti és foglalkoztatáspolitikai elemzést ezúttal a területi egyenlőtlenségek és a földrajzi mobilitás, valamint a munkaerőpiaci jogi intézményi rendszer változásainak problémáira koncentrálva. 2003-ban ismét megjelentették az angol nyelvű évkönyvet is Labour Market Yearbook – Review and Analysis  2003 címmel. Az MTA székházában lezajlott könyvbemutató élénk érdeklődést váltott ki a hazai és a Budapesten akkreditált sajtó, követségek és nemzetközi szervezetek képviselőinek körében.
A külföldön doktori fokozatot szerző fiatal magyar közgazdászok friss kutatási eredményeinek nyitott fórumot a KTK, amikor 2001-ben megrendezte az első Nyári Műhely konferenciát. A rangos fórummá vált, immár hagyományt teremtő kezdeményezés 2003. júliusában folytatódott. 
A Kutatóközpontban született kutatási eredmények gyors közzétételét és vitára bocsátását szolgáló Műhelytanulmányok/Discussion Papers kiadványsorozatban 2003-ban 13 tanulmány került kiadásra. A BKÁE Emberi Erőforrások Tanszékével közösen kiadott Budapest Working Papers on the Labour Market – Budapesti Munkagazdaságtani Füzetek sorozatban 6 angol és 2 magyar nyelvű kötet jelent meg. A kiadványok iránti hazai és külföldi érdeklődés kielégítésére, anyagi többletforrások hiányában a KTK honlapján tették elérhetővé a sorozatokat, amelyek idegennyelvű darabjai nemzetközi elektronikus csatornákra is felkerülnek.
2003-ban is számos tudományos szervezet, egyesület, alapítvány kormányzati intézmény számított a Központ kutatóinak szakértői tevékenységére: többek között az EU Regionális Főigazgatósága, a Miniszterelnöki Hivatal, az Oktatási Minisztérium, a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium, a Munkaerőpiaci Alap Irányító Testülete, a Parlament Bér- és Foglalkoztatási Bizottsága, az Érdekegyeztető Tanács, az Antenna Hungária, a Magyar Energia Hivatal, Vasúti Tudományos Tanács, a Pest megyei Területfejlesztési Tanács. Munkatársaik 45 alkalommal kaptak felkérést hazai, 15 alkalommal külföldi tudományos szakfolyóirat-cikkek lektorálására 
Januárban a KTK aktív közreműködésével és részvételével zajlott le a Budapest Collegium-ban Kornai János akadémikus, az intézet egyik alapító tagja köszöntésére rendezett tudományos konferencia. Márciusban a Kutatóközpont szakmai konferenciát rendezett egykori igazgatója, Nyers Rezső 80. születésnapja tiszteletére.

IV. Nemzetközi kapcsolatok és pályázatok
Továbbra is intenzív a KTK-kutatók részvétele, közreműködése a nemzetközi közgazdasági oktatásban, külföldi egyetemek munkájában. 2003-ban az Institute for New Technologies (Maastrict, Hollandia), a London School of Economics (Egyesült Királyság), a University of California (San Diego), és aUniversity of Southampton  (USA) professzori, vendégprofesszori kinevezését érdemelték ki és fogadták el a Központ kutatói. Immár ötödik éve működik közre a KTK két munkatársa a Université Jules Verne (Amiens, Franciaország) és a Budapesti Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karának együttműködésében szervezett internetes távoktatásban.
Több külföldi kutatóintézet kérte fel a Központ kutatóit meghívott, illetve társult munkatársnak: a Centre for Economic Policy Research (CEPR, London), a William Davidson Institute University of Michigan (Ann Arbor), a Forschunginstitut zur Zukunft der Arbeit (IZA, Bonn), illetve tudományos tanácsa tagjának (Université de la Sorbonne Nouvelle – CIEH). Kutatóik hírét, ismertségét és "szellemi tőkéjük" elismerését jelzik a világ számos országából érkező közös kutatásokban, konzorciumokban való közreműködésre szóló egyéni meghívások. Nemzetközi szakmai szervezetekben, tudományos társaságokban, illetve azok vezetőségében, 19 kutatóval képviseltette magát az intézet. 5 kutató nemzetközi szakfolyóiratok szerkesztésében működött közre. Emellett nemzetközi tudományos rendezvényeken, kongresszuson, konferencián, szimpóziumon, workshopon számos előadásra, szeminárium tartására, ill. ilyen rendezvények szervezésére sok esetben kérték fel munkatársaikat külföldi felsőoktatási és tudósképző intézmények. 
Ugyancsak nagy számú kutatóval képviseltette magát és a magyar tudományt a KTK számos nemzetközi szakmai szervezetben, tudományos társaságban, illetve azok vezetőségében, nemzetközi szakfolyóiratok szerkesztőségében és külföldi intézmények tudományos tanácsadó és elnöki testületében.
2003-ban is sikeresen szerepeltek kutatóik a nemzetközi kutató-teamek munkájára alapozott Európai Uniós pályázatokon (az EU-5. keretprogram, a Coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique (COST) a CERGE-EI Global Development Network (GDN) programja keretében). Ez évben is jelen volt munkatársuk az EU-5. keretprogram pályázatainak brüsszeli bírálóbizottságában, ugyanőt 2003-tól 3 évre a Cseh Nemzeti Bank Kutatási Tanácsadó Bizottsága tagjává választották. Az EU-5 keretprogramban meghirdetett Marie Curie post-doctoral ösztöndíj elnyerése alapján egy kutatójuk 2 évig dolgozik a University of Valencia UDEVAL kutatóintézetében.
Májusban a KTK szervezte Budapesten a Prices and Inflation Divergence: Theory and Experience c. nemzetközi konferenciát, ahol számos neves külföldi előadó az ár és infláció divergencia-problémáinak egymáshoz kapcsolódó kérdésével elméleti és empirikus foglalkozott.
A KTK-nak a CEU-val együttműködve sikerült Budapestre hoznia az átalakuló és felzárkózó gazdaságokkal foglalkozó kutatások tudományos szempontból egyik legfontosabb éves nemzetközi konferenciáját, a Centre for Economic Policy Research (London) és a William Davidson Institute, University of Michigan (Ann Arbor) által kezdeményezett Transition Economics c. konferenciát. A Kutatóközpont érdemi részvétele a programbizottságtól a saját előadásokon és felkért hozzászólásokon át a szervezésig, megrendezésig minden fázisra kiterjedt.
Szeptemberben az OECD országjelentést előkészítő delegációja az intézet szakértőivel folytatott tárgyalások alapján tekintette át a magyarországi munkapiaci helyzetet. 
A tudományos és műszaki kutatások európai együttműködési szervezete, a COST Társadalomtudományi Technikai Bizottságának magyarországi koordinátora 1998 óta a Központ kutatója. E kapcsolat alapján vett részt a Kutatóközpont a COST A18 Comparing the Dynamics of Violence within European Countries októberi Final Workshopja és a 5th Management Committee Meeting rendezésében.
Csanádi Mária Party-states and their legacies in Post-Communist Transformation c könyvének kínai nyelvű kiadása második helyezést ért el a kínai könyvkiadók "Chang Bai Shan Book Awards" c. versenyén a társadalomtudományi könyvek kategóriájában. 
Simonovits András Modeling Pension Systems  (New York: Palgrave MacMillan, 2003. XVI, 236 p.) c. könyve az első olyan könyv a nemzetközi szakirodalomban, amely átfogó áttekintést ad a nyugdíjrendszerekről. A könyv egyrészt összefoglalja a tudomány e téren elért legfontosabb eredményeit, másrészt ismerteti a tipikus országok nyugdíjrendszerének sajátosságait.
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