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1. Protų cirkuliacijos poveikis ekonominiam augimui: Lietuvos atvejis 
The impact of brain circulation on economic growth: evidence from Lithuania 

Prof. Gindrutė Kasnauskienė 

2. Darbo santykių lankstumas ir darbo rinkos nelygybė 

Flexibility in industrial relations and labor market inequality 

Prof. Romas Lazutka 

3. Darnią plėtrą skatinančios priemonės ir jų veiksmingumas 
Sustainable Development Measures and their Effectiveness 

Doc. Agnė Laužadytė-Tutlienė 

4. Darbo rinkos struktūriniai pokyčiai bei užimtumo politikos priemonės 
Labour Market Structural Changes and Employment Policy Measures 

Doc. Agnė Laužadytė-Tutlienė 

5. Socialinę atskirtį sąlygojančių veiksnių analizė 
Analysis of the Factors of Social Marginalisation 

Doc. Agnė Laužadytė-Tutlienė 

6. Vartotojų ir gamintojų infliacijos lūkesčių poveikis gamybai ir kainų stabilumui 

pereinamojo laikotarpio ekonomikose 
The impact of consumer and producer inflationary expectations on the level of production 

and price stability in transitory economies 

Doc. Algirdas Bartkus 

7. Ekonomikos struktūrų kaita ir produktyvumo kėlimas  

Change in economic structures and growth of productivity 

Prof. Algirdas Miškinis  

8. Inovacijos ir regionų plėtra 
Innovations and regional development 

Doc. Giedrė Dzemydaitė 

9. Konkurencijos politika – teorija ir praktika 
Competition policy – theory and practice 

Prof. Rimantas Stanikūnas 

10. Ekonominė politika plėtojant viešąjį sektorių 
Economic policy in the development of the public sector 

Prof. Borisas Melnikas 

11. Ekonominė politika kuriant ir plėtojant žiniomis grindžiamą visuomenę 
Economic policy for building and developing a knowledge-based society 

Prof. Borisas Melnikas 

12. Verslo ciklų sinchronizavimas ir optimali valiutos erdvė 
Business Cycle synchronization & Optimal currency area  

Doc. Laima Urbšienė 
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13. Dinaminiai mikroduomenų modeliai ir regioninė verslo ciklų sinchronizacija 

Dynamic models on micro-data and regional business cycle synchronization 

Doc. Laima Urbšienė 

14. Finansų krizės poveikio perdavimo mechanizmai ir verslo ciklų raida skirtinguose 

teritorinio suskaidymo lygmenyse 

Transmission mechanisms of the financial crisis  and the evolution of business cycles at 

different levels of territorial disaggregation 

Doc. Laima Urbšienė 

15. Elgsenos ekonomika: pritaikymas energetikoje 

Behavioural economics: applications in the energy sector 

Prof. Vincentas Rolandas Giedraitis 

16. Šalies ir regionų darnaus ekonomikos vystymosi kompleksinis vertinimas 
Complexed assessment of sustainable economic development of the state and its regions 

Prof. Remigijus Čiegis 

17. Pinigų politikos poveikio finansų rinkoms vertinimas  
Assessment of monetary policy impact on financial markets 

Doc. Eduardas Freitakas 

18. Kultūros poveikio darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimui vertinimas 
Assessment of the impact of culture on the achievement of sustainable development goals 

Prof. Asta Mikalauskienė 

19. Finansinių burbulų ir ekonominio rezonanso tyrimas 
The Study of Financial Bubbles and Economic Resonance 

Prof. Stasys Girdzijauskas 

20. Fundamentaliosios kainos problema kaistančioje rinkoje 
The fundamental price problem in a fluctuating market 

Prof. Stasys Girdzijauskas 

21. Rinkos transformacija bendrųjų palūkanų teorijos požiūriu 
Market transformation from the point of view of general interest theory 

Prof. Stasys Girdzijauskas 

22. Kriptovaliutų burbulai bendrųjų palūkanų teorijos požiūriu 
Crypto bubbles from the point of view of general interest theory 

Prof. Stasys Girdzijauskas 

23. Moterų darbinės veiklos galimybės: ekonominiai ir psichologiniai motyvai 
Women work opportunities: economic and psychological motives 

Doc .Ilona Kiaušienė 

24. Socialinių ekonominių skirtumų tarp gyventojų vertinimas regionuose 
Assessment of social and economical disparities among residents in regions 

Doc. Ilona Kiaušienė 

25. Efektyvumo ir produktyvumo analizė taikant gamybos ribų modeliavimą 

Efficiency and Productivity Analysis Based on Frontier Modelling 

 

prof. Tomas Baležentis 

 


