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Az ICEG Európai Központ független, magántulajdonú kutatóintézet, amelynek fő kutatási területe
a Közép- és Kelet-Európában zajló gazdasági folyamatok elemzése.
Az ICEG Európai Központ tevékenysége kutatások, elemzések és előrejelzések készítésére,
tanácsadásra, valamint konferenciák és rendezvények szervezésére terjed ki.
Célunk, hogy tudományos kutatásokkal megalapozott, színvonalas szolgáltatásokat nyújtsunk a
hazai és a közép-kelet-európai térség gazdasági folyamatairól.
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KUTATÁSI TERÜLETEK
Az ICEG Európai Központ (ICEG EC) kutatási tevékenysége öt jelentősebb területet ölel fel. Az első a makrogazdasági folyamatok
elemzése, különös tekintettel az újonnan csatlakozott uniós országokra és a délkelet-európai gazdaságokra. A kutatások másik
kiemelt fókusza a gazdasági növekedés és versenyképesség, valamint ehhez kapcsolódóan a növekedési tényezők, illetve a lisszaboni
folyamat elemzése. A harmadik fontos kutatási terület az információs társadalom és gazdaság elemzése, elsősorban a közép- és
délkelet-európai államokban. Kutatásaink további területei a közösségi gazdaságtan, ezen belül az adórendszer, az egészségügyi és
önkormányzati rendszer, valamint a regionális folyamatok, a regionális és fejlesztési politikák vizsgálata.

MAKROGAZDASÁGI KUTATÁSOK
Az ICEG EC számos, makrogazdasági témával foglalkozó nemzetközi és hazai kutatási projektben vesz részt. A kutatások
elsősorban az új tagállamok és a délkelet-európai országok gazdasági folyamataira irányulnak, de emellett több projektünk átfogó,
európai kitekintéssel rendelkezik.
Ebben a témakörben a legfőbb kutatási területeink közé tartoznak a nyitott gazdaságok makrogazdasági kérdései, az üzleti ciklus, az
államháztartási hiány és államadósság, az árfolyam és monetáris politikák, valamint az infláció és a munkaerőpiac elemzése.
Rendszeresen publikálunk negyedéves elemzéseket és előrejelzéseket a magyar, az újonnan csatlakozott közép-európai és balti,
illetve a délkelet-európai gazdaságokról. Az ország-jelentések egységes szerkezetben készülnek, és az alapvető makrogazdasági
folyamatok ország-specifikus és regionális bemutatását tartalmazzák.
Egyéb, havonta megjelenő kiadványokat (Southeast European Monitor, News of the Month) is készítünk, amelyek rövid
makrogazdasági elemzéseket nyújtanak a délkelet-európai államok, a FÁK országok, valamint az új tagállamok gazdaságairól.
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GAZDASÁGI NÖVEKEDÉS ÉS VERSENYKÉPESSÉG
Az ICEG EC kutatásai ezen a területen elsősorban a gazdasági növekedés főbb tényezőire, ország- és régió-specifikus jellemzőire,
valamint a konvergenciára irányulnak. Kutatási programjaink keretében elemzéseket készítünk a versenyképességi tényezőkre, a
gyorsan felzárkózó gazdaságok tapasztalataira, a lisszaboni folyamatra és ennek az új tagállamokra kifejtett hatásaira vonatkozóan.
További kutatási témáink a gazdasági növekedés és a makrogazdasági tényezők, valamint a pénzügyi szektor és a tőkeáramlás közötti
kapcsolatok.
Az ICEG EC számos, gazdasági növekedés és versenyképesség témájú nemzetközi és hazai projektben vett részt, köztük a Nemzeti
Lisszaboni Akció Program előkészítésében, valamint a magyar befektetés-ösztönzési és versenyképességi koncepció kidolgozásában.
Olyan nemzetközi kutatási programokban is részt vettünk partnerként, amelyek fő témái a pénzügyi szektor és a gazdasági növekedés
kapcsolata, a tőkeáramlás növekedési hatása, illetve az EU bővítés növekedési hatásai voltak.
INFORMÁCIÓS GAZDASÁG ÉS TÁRSADALOM
Kutatási projektjeink ebben a témakörben elsősorban az új tagállamok vizsgálatára fókuszálnak, kitekintéssel a délkelet-európai
térségre. Tevékenységünk ezen a területen kiterjed az IKT szektor és a gazdasági növekedés közötti kapcsolat, a szélessávú
hozzáférés és az IKT infrastruktúra fejlődésének elemzésére, továbbá az IKT gazdasági és társadalmi elterjedését befolyásoló
tényezők, az eSzolgáltatások, különösen az eKormányzat, eEgészségügy és eOktatás, valamint a digitális megosztottság témakörének
vizsgálatára. Kutatásainkat egy, számos intézményből álló kutatási hálózat (Information Economy and Society Partnership, IESP) is
támogatja, amelynek tagjai rendszeres partnereink a nemzetközi projektekben.
Eddigi kutatásainkat ezen a területen olyan megbízók részére végeztük, mint például az Európai Bizottság, az Informatikai és
Hírközlési Minisztérium, a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, továbbá nemzetközi kutató és tanácsadó cégek.
Az ICEG EC több projektben is konzorciumi vezető volt, ahol esetenként 10-13, az új tagállamokból, illetve a csatlakozásra váró
országokból származó partner intézettel dolgoztunk együtt.
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KÖZÖSSÉGI GAZDASÁGTAN
A makrogazdasági témakörökkel szoros összefüggésben lévő közösségi gazdaságtan területén folyó kutatásaink keretében elsősorban
az új tagállamok és a délkelet-európai országok államháztartási folyamatait vizsgáljuk. A főbb kutatási területek az adó-, az
egészségügyi és nyugdíjrendszerek, valamint az önkormányzati rendszer elemzése, de készítünk tanulmányokat az európai szociális
modellekről is. Kutatásaink szerves része a nemzetközi tapasztalatokhoz kapcsolódó elméleti és empirikus elemzések készítése,
különös tekintettel az Európai Unióra és régiónk országaira.
Az ICEG EC eddigi kutatási programjai olyan témákat öleltek fel, mint az átalakuló országok fiskális politikái, a program alapú
költségvetés kifejlesztése Magyarországon, az EU Strukturális Alapok felhasználásának fiskális és abszorpciós hatásai.

GAZDASÁGFÖLDRAJZ ÉS REGIONÁLIS POLITIKA
A gazdaságföldrajz és regionális politika terén folytatott kutatásaink elsősorban a külföldi működőtőke-befektetésekre, a vállalatok
telephely-választási döntéseit befolyásoló tényezőkre, valamint az FDI és a versenyképesség közötti kapcsolatokra fókuszálnak.
Tevékenységünk a regionális politika terén a hazai regionális fejlesztések elemzésére, az európai regionális politikai kérdésekre és a
regionális politika értékelésére, illetve a tervezésre irányul. Nemzetközi és hazai kutatási programok keretében vizsgáljuk az uniós
Strukturális Alapok felhasználását is.
Ebben a témakörben egyik kiemelt projektünk volt a hazai versenyképességi koncepció kidolgozása, amelynek regionális eleme a
NUTS-II régiók legfőbb versenyképességi tényezőinek, valamint a Strukturális Alapokból finanszírozott regionális fejlesztési
prioritások meghatározását célozta.
Részt veszünk olyan kutatásokban is, amelyek az ipari klaszter kezdeményezéseket, valamint ezeknek a regionális fejlesztésekre
gyakorolt hatásait vizsgálják. Ezek során azokat a tényezőket kutatjuk, amelyek meghatározzák az ipari és egyéb klaszterek
létrehozását és működését a magyar régiókban.
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ELEMZÉSEK ÉS ELŐREJELZÉSEK
Az ICEG EC rendszeresen készít elemzéseket és előrejelzéseket a közép-kelet-európai térségről. A legfontosabb sorozataink:
•
•

•
•

Negyedéves makrogazdasági előrejelzések az új tagállamokról, a délkelet-európai államokról és a magyar gazdaságról
Havi jelentések a makrogazdasági folyamatokról és gazdaságpolitikai kérdésekről az új tagállamokban és a FÁK
országokban (News of the Month)
Havi jelentések a délkelet-európai gazdasági folyamatokról (Southeast European Monitor)
Éves elemzések és előrejelzések a magyar gazdaság kiemelt ágazatairól

TANÁCSADÁS
Az ICEG EC tevékenységének további területe az állami és magánszektor számára nyújtott tanácsadás. A kormányzati szektor
számára ez makrogazdasági és regionális tanulmányok készítését, illetve az aktuális gazdaságpolitikai problémák elemzését jelenti.
Számos kormányzati stratégia (versenyképességi, nemzeti szélessávú, befektetés-ösztönzési, külgazdasági, ágazati) és regionális
fejlesztési kezdeményezés kidolgozásában vettünk részt.
A magánszektor számára nyújtott tanácsadás keretében együttműködünk a kamarákkal és a vállalati, banki szektor képviselőivel.
Ennek keretében ágazati és regionális tanulmányokat, makrogazdasági elemzéseket és előrejelzéseket készítünk. Kutatásaink
elsősorban a közép- és délkelet-európai térségre irányulnak, témájukban pedig az adórendszert, a befektetés-ösztönzési és KKV
fejlesztési politikákat, továbbá a szabályozási környezet változásait érintik. A vállalatok számára nyújtott tanácsadás elsősorban a
következő ágazatokra terjed ki: gépipar, információs és kommunikációs technológiák, logisztika, közlekedés-szállítás, turizmus és az
energiaszektor.
Tanácsadóként számos nemzetközi szervezetnek is dolgozunk, amelynek keretében az új tagállamokban és a délkelet-európai
országokban zajló gazdasági folyamatokat vizsgáljuk. Ilyen projektekben megbízóink között szerepelt az OECD és a UNDP,
különösen a befektetés-ösztönzés, a KKV fejlesztés és a foglalkoztatáspolitika témakörökben.
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PUBLIKÁCIÓK
Az ICEG EC számos, rendszeresen megjelenő kiadványsorozatot publikál. Emellett folyamatban lévő, illetve lezárult kutatási
projektjeink eredményeit is közzé tesszük kiadványsorozatainkban.
Legfőbb kiadványaink:
•
•
•
•
•
•

Trends in the Region – hosszabb elemzések meghatározott témákban
Working Papers és Munkafüzetek – tudományos szakpolitikai kutatási tanulmányok
ICEG EC Opinion és Vélemény – rövid, az ICEG EC véleményét tükröző tanulmányok
Southeast European Monitor – havi kiadvány Délkelet-Európa gazdasági folyamatairól
News of the Month – havi kiadvány az EU-8 és a FÁK országok gazdasági folyamatairól
Quarterly Forecasts – makrogazdasági elemzések és előrejelzések az új tagállamokról, Délkelet-Európáról és
Magyarországról

FŐBB MEGBÍZÓINK ÉS TÁMOGATÓINK
Az ICEG EC számos nemzetközi és hazai kutatási programban vesz részt akár partnerként, akár konzorciumi vezetőként.
Nemzetközi projektekben legfőbb megbízóink olyan nemzetközi szervezetek, mint pl. IMF, OECD, UNDP, World Bank és az
Európai Bizottság Főigazgatóságai, valamint támogatóink a Ford Foundation, GDNET, USAID.
Hazai projektekben legfőbb megbízóink elsősorban a minisztériumok (pl. GKM), a regionális fejlesztési ügynökségek, kamarák és
érdekképviseletek (AMCHAM, MGYOSZ), tanácsadó cégek (Ernst&Young, KPMG), bankok és vállalatok (Siemens, Erste Bank,
OTP Bank, ING Bank stb.).
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KONFERENCIÁK
AZ ICEG EC rendszeresen szervez konferenciákat és műhelyvitákat a főbb kutatási témakörökben, szakpolitikai kérdésekben,
rendszeres eseménysorozatok részeként, vagy speciális kutatásokhoz, projektekhez kapcsolódóan.
Rendszeres rendezvényeink:
ICEG EC Éves Konferencia az ICEG EC főbb kutatási témaköreiben
•
ICEG EC Konferencia Brüsszelben az új tagállamokkal kapcsolatos témákban
•
Krynica Konferencia: az Európai Bizottság Közös Kutatóközpont Főigazgatóságának IPTS nevű szervezetével közösen
szervezett előadássorozat az információs társadalom témakörében a krynicai Gazdasági Fórum keretében
•
Két konferencia a HBLF (Hungarian Business Leaders Forum) és az ICEG EC közös szervezésében a magyar
államháztartási reform témakörében
•
Éves ICEG EC – AMCHAM konferencia a magyar makrogazdasági folyamatokról
Ezen rendezvények mellett számos kisebb szemináriumot, műhelyvitát és kerekasztal-beszélgetéseket is szervezünk.
Rendezvényeinkről további információk találhatók a www.icegec.hu honlapon.
•
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HÁLÓZATOK

Az ICEG EC számos nemzetközi kutatási hálózat tagja, köztük a UNDP által működtetett EPIN (Economic Policy Institutes
Network), illetve koordinátorként két hálózat (Információs Gazdaság és Társadalom Partnerség, Délkelet-Európa Kutatások Hálózat)
szervezője. Kutatóközpontunk emellett az ICEG globális kutatási hálózat működését is koordinálja.
ICEG (International Center for Economic Growth) egy olyan globális kutatási hálózat, amely a gazdasági növekedés globális és
regionális aspektusaival foglalkozik. A hálózat legfőbb érdeklődési területe a gazdasági növekedés különböző modelljei, a
közpolitikák és technológiák hozzájárulása a növekedéshez, a globalizáció növekedésre kifejtett hatásainak regionális különbségei. A
hálózatnak európai, ázsiai, latin-amerikai és afrikai tagjai vannak. További információk a www.iceg.org honlapon találhatók.
IESP (Information Economy and Society Partnership) hálózat olyan kutatóintézeteket foglal magában, amelyek az információs
gazdaság és társadalom témakörében kutatnak. Céljuk az e területen szerzett tudás és tapasztalat megosztása, közös kutatási projektek
indítása, konferenciák szervezése, publikációk készítése. További információk a www.icegec.hu/iesp/index.htm honlapon találhatók.
SEEN (South Eastern European Network) hálózat az ICEG EC és számos, délkelet-európai kutatóintézet közötti együttműködésen
alapszik. A tevékenység fókuszában a délkelet-európai régió fejlődésének, EU-s csatlakozásának elemzése áll. A hálózat keretében a
résztvevő partnerek megosztják kutatási tevékenységük tapasztalatait, közös nemzetközi kutatásokban vesznek részt, valamint
konferenciákat szerveznek, és publikációs tevékenységet folytatnak. További információ a www.icegec.hu/seen/index.htm honlapon
található.
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TOVÁBBI INFORMÁCIÓK
Az ICEG Európai Központról és tevékenységeiről részletesebb információk találhatók
a www.icegec.hu vagy a www.icegec.org honlapokon.
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