
 
Dr Gáspár Pál 1968 január 31-én született Budapesten. Egyetemi tanulmányait a Marx Károly 
Közgazdaságtudományi (mai Corvinus)  Egyetemen 1984-1989 folytatta. 1993 nyarán a 
London School of Economics által meghirdetett nyári egyetemen vett részt. A budapesti 
Közgazdaságtudományi Egyetem Doktori fokozatát 1994-ben, majd 1996-ban a Magyar 
Tudományos Akadémia kandidátusi fokozatát szerezte meg. Halála után a Nemzeti Gazdasági 
és Fejlesztési Minisztérium kiemelkedı munkájának elismeréseként Széchenyi István 
emlékdíj adományozásával posztumusz kitüntetésben részesítette. 
 
Hivatása a kutatás és az oktatás volt.  
 
A tanítás iránt már az egyetem alatt elkötelezte magát. Elıbb demonstrátorként, késıbb 
tanársegédként dolgozott a Világgazdasági Tanszéken Palánkai Tibor vezetése mellett 
1989 és 1992 között. 1992-tıl elıbb Veress József, majd Bod Péter Ákos által vezetett 
Gazdaságpolitika Tanszéken tanított tanársegédként, illetve adjunktusként, majd 1999-tıl 
docensként. Rövidtávú tervei között szerepelt az egyetemi tanári fokozathoz szükséges 
habilitáció elvégzése.  
 
Kiemelkedı tudományos gondolkodásmódja, kutatói érdeklıdése már az egyetemen, számos 
pályázaton, TDK-n való részvételével is megnyilvánult. Elsı munkahelyén, a Magyar 
Tudományos Akadémia Világgazdasági Kutatóintézetében, tudományos 
segédmunkatársként, majd munkatársként dolgozott 1990-1995 között. Késıbb a 
Pénzügykutató Rt tudományos fımunkatársa volt 1995-tıl 2000-ig. Tudományos, kutatói 
elképzeléseinek megvalósításaként 2000-2001 során megalapította az ICEG Európai 
Központ-ját, annak igazgatója és tudományos fımunkatársa volt haláláig. Kiemelkedı 
munkásságát számos konferencia, hírlevél, jelentés, publikáció, tanulmány fémjelezte, melyek 
közül több nemzetközi jelentıséggel bírt.  
 
Olyan kutatási programokban vett részt, illetve vezetett, amelyeket magyar kormányzati 
szervek (Gazdasági és Közlekedési Minisztérium, Informatikai és Hírközlési Minisztérium, 
Külügyminisztérium, Pénzügyminisztérium) rendeltek meg, a Magyar Tudományos 
Akadémia, az OKTK vagy az OTKA finanszírozott. Ezen kutatási programok témái többek 
között a következık voltak: költségvetési politika, államadósság kezelése, nemzetközi 
tıkeáramlások kezelése, az euró bevezetésének lehetséges következményei, versenyképesség 
és növekedés a hazai gazdaságban, közvetlen külföldi tıkebefektetések, a gazdasági átmenet 
problémái. Számos, különbözı témákban az Európai Unió által meghirdetett nemzetközi 
pályázati projektek szakmai vezetıje, koordinátora volt, illetve azokban szerzıként is 
közremőködött. Nemzetközi projektekben nemcsak a magyar, illetve a kelet-európai térség 
kiemelkedı szakértıjeként partner, de több ország kutatási tevékenységét összehangoló 
vezetı partner szerepét is betöltötte intézetével.  
 
A Közgazdasági Társaság Gazdaságpolitikai Szakosztályának titkára volt.  
 
Szakmai érdeklıdésérıl az általa 2000-ben összeállított önéletrajz önmagáért beszél.  
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Alulírott dr. Gáspár Pál 1968 január 31-én születtem Budapesten. Középiskolai tanulmányaim 
elvégzését követıen a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetemen szereztem felsıfokú végzettséget 
1989-ben. A tanulmányaim alatt a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Világgazdaságtan 
Tanszékén tanítottam. A tanulmányaim befejezését követıen 1989-tıl 1995 júniusig az MTA 
Világgazdasági Kutató Intézetében dolgoztam tudományos munkatársként, míg 1995 július és 2000 
november között a Pénzügykutató Rt. tudományos fımunkatársa voltam. Azóta az International Center 
for Economic Growth (ICEG) nemzetközi kutatási hálózat kelet-európai kutatásokért felelıs regionális 
igazgatójaként dolgozom.  

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Gazdaságpolitikai Tanszékén 1992 óta tanítok, 
jelenleg egyetemi docensként. A Gazdaságpolitika Tanszéken részt veszek a negyed- és ötödéves hallgatók 
képzésében, illetve az International Studies Centerben tanítok gazdaságpolitikai kurzust. A Magyar 
Közgazdasági Társaság Gazdaságpolitikai Szakosztályának titkára vagyok 1993 óta.  

A doktori disszertációmat 1992-ben védtem meg, míg a kandidátusi disszertációm védésére 1996 
februárban kerül sor. Felsıfokú szakmai nyelvvizsgával rendelkezem orosz és angol nyelvbıl, emellett 
németül és spanyolul beszélek. 

Tudományos tevékenységem elsısorban a makrogazdasági és pénzügyi kérdések elemzésére, ezen belül a 
költségvetési és pénzügypolitikák vizsgálatára terjed ki. A költségvetési politikákkal kapcsolatosan 
elsısorban a költségvetési deficit és államadósság elmélete, illetve a deficit kiigazítása érdekében 
alkalmazott gazdaságpolitikák elemzése, míg a pénzügypolitika esetében az alternatív árfolyamrendszerek, 
valamint az elmúlt idıszakban a valutaválságok elemzése a kutatásom elsıdleges területe.  

 A kutatásaim során - összhangban az elkészített doktori és kandidátusi disszertációkkal - részletesen 
vizsgáltam a latin-amerikai gazdaságok alkalmazkodási politikáját, valamint az utóbbi években a kelet-
európai átalakulás makrogazdasági, ezen belül költségvetési és árfolyampolitikai vetületét, illetve a 
növekedés és felzárkózás makrogazdasági kérdéseit.  Hasonlóképpen számos tanulmányt készítettem a 
hazai fiskális problémákkal (deficit, államadósság, jegybank és költségvetés kapcsolata, az államadósság 
kezelése) és monetáris politikával kapcsolatosan.  

Kisebb hangsúllyal kutatási területemhez tartozik a tıkeáramlások elméletének elemzése, a nemzetközi 
tıkeáramlások makrogazdasági hatásainak vizsgálata, amely témában számos nemzetközi kutatásban és 
publikációban vettem részt. 
Kutatói munkám során számos nemzetközi és hazai konferencián vettem részt és tartottam elıadásokat. 
Részt vettem szakértıként Világbank, OECD, IMF és egyéb nemzetközi szervezetek (pl. CASE 
Foundation, International Centre for Economic Growth (ICEG)) által szervezett kutatási programokban. 
Számos hazai (OKTK, OTKA) és nemzetközi kutatási projektben (CIPE, PHARE-ACE) projektben vettem 
részt illetve vezettem. 
 
 
 


