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EKONOMIKA – 

S 004 

1. Klimato rizikos valdymo sąrangos kūrimas bankiniame sektoriuje. 

Creation of climate risk management framework in the banking sector. 

Doc. Deimante Teresienė (VU EVAF) 

2. Aplinkosauginių, socialinių ir valdymo veiksnių vertinimas kredito rizikos kontekste. 

ESG Factors in Credit Risk Assessment. 

Doc. Deimante Teresienė (VU EVAF) 

3. Ekonominio ciklo įtaka įmonės kredito rizikos vertinimui. 

The Impact of Economic Cycle on Enterprise Credit Risk Assessment. 

Prof. Rasa Kanapickienė (VU EVAF) 

 

4. Žaliosios finansinės technologijos: plėtros galimybės ir vaidmuo finansuojant tvarų 

ekonomikos augimą. 

Green FinTech: development opportunities and the role in financing sustainable economic 

growth. 

Doc. Greta Keliuotytė-Staniulėnienė 

(VU EVAF) 

5. Išvestinių finansinių priemonių rinkos vaidmuo užtikrinant finansinį tvarumą. 

Contibution of derivatives markets to sustainable finance. 

Doc. Greta Keliuotytė-Staniulėnienė 

(VU EVAF) 

6. Finansų elgsenos principų taikymas, modeliuojant investicinį portfelį. 

Application of Behavioural Finance principals in modeling investment portfolio. 

Doc. Jekaterina Kartašova (VU 

EVAF) 

7. Finansų elgsenos poveikis investiciniams sprendimams. 

Impact of financial behavior on investment decisions. 

Doc. Egidijus Bikas (VU EVAF) 

8. Fiskalinės politikos pokyčių poveikis mokesčių mokėtojų elgsenai. 

Impact of changes in fiscal policy on taxpayers' behavior. 

Doc. Egidijus Bikas (VU EVAF) 

9. Darbo užmokesčio nustatymo kolektyvinių ir individualių derybų metu poveikis 

makroekonomikai. 

Macroeconomic effects of wage determination under collective and individual bargaining. 

Doc. Algirdas Bartkus (VU EVAF) 

10. Darbo rinkos politikos priemonių poveikio vertinimas. 

Effects of Labor Market Policy. 

Dr. Justina Klimavičiūtė (VU EVAF) 

 

11. Ekonomikos struktūrų kaita ir produktyvumo kėlimas.  

Changes in the economic structure and productivity growth. 

Doc. Giedrė Dzemydaitė (VU EVAF) 
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12. Verslo ciklų sinchronizavimas ir optimali valiutos erdvė. 

Business Cycle  synchronization & Optimal currency area. 

Doc. Laimutė Urbšienė (VU EVAF) 

13. Finansų krizės poveikio perdavimo mechanizmai ir verslo ciklų raida.  

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

Doc. Laimutė Urbšienė (VU EVAF) 

14. Šešėlinės ekonomikos dinamika ekonomikos nuosmukio laikotarpiais. 

Dynamics of the shadow economy during the periods of economic downturn. 

Doc. Laimutė Urbšienė (VU EVAF) 

15. Aktyviosios darbo rinkos politikos priemonių vertinimas. 

Evaluation of Active Labour Market Policy Measures. 

Doc. Agnė Laužadytė-Tutlienė (VU 

EVAF) 

16. Marginalumas, socialinė atskirtis ir dalyvavimas darbo rinkoje. 

Marginality, Social Exclusion and Labour Market Participation. 

Doc. Agnė Laužadytė-Tutlienė (VU 

EVAF) 

17. Neįgaliųjų asmenų išsilavinimą ir rezultatus darbo rinkoje sąlygojančių veiksnių 

analizė. 

Determinants of Educational Attainments and Labour Market Performance of the Disabled 

Individuals. 

Doc. Agnė Laužadytė-Tutlienė (VU 

EVAF) 

18. Žiedinės pramonės sistemos: koncepcijos kūrimas priemonės ir įgyvendinimas. 

Circular Manufacturing Systems: framework development, tools and implementation. 

Doc. Viktorija Cohen (VU EVAF) 

19. COVID-19 iššūkiai ir padariniai: tarptautinės prekybos ir tiesioginių užsienio 

investicijų ateities scenarijaus modeliavimas. 

COVID-19 Challenges and Implications: Modeling the Future Scenario for International 

Trade and Foreign Direct Investment. 

Doc. Viktorija Cohen (VU EVAF) 

20. Efektyvaus valstybės nekilnojamojo turto valdymo galimybės ir priemonės.  

Effective state real estate management: opportunities and tools. 

Doc. Viktorija Cohen (VU EVAF) 

21. Ekonominis vystymasis ir jos poveikis gyventojų sveikatai. 

Economic development and its impact on population health. 

Prof. Vincentas Giedraitis (VU EVAF) 

22. Nusikalstamumo pokyčiai vystantis ekonomikai. 

Changes in crime as economy develops. 

Prof. Vincentas Giedraitis (VU EVAF) 

23. Gyventojų pajamų pasiskirstymo poveikis sveikatai. 

The effects of household’s income on health in Lithuania. 

Prof. Romas Lazutka (VU EVAF) 

24. Privatūs transferai tarp kartų išplėstinėse šeimose. 

Intergenerational private transfers in extended families. 

 

Prof. Romas Lazutka (VU EVAF) 

25. Šalių darnaus vystymosi rezultatų lyginamoji analizė ir vertinimas. 

Comparative Analysis and Evaluation of Countries Sustainable Development Results. 

Prof. Remigijus Čiegis (VU KnF) 
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26. Įmonių socialinės atsakomybės energetikos sektoriuje įtakos įmonių konkurencingumui 

bei tvariai sektoriaus raidai vertinimas. 

Assessment of the impact of corporate social responsibility in the energy sector on the 

competitiveness of companies and the sustainable development of the sector.. 

Prof. Dalia Štreimikienė (VU KnF) 

27. Klimato kaitos švelninimo politikos priemonių vertinimas. 

Assessment of climate change mitigation measures. 

Prof. Asta Mikalauskienė (VU KnF) 

28. Verslo aplinkos pokyčių poveikis regiono gyvybingumui. 

Impact of changes in the business environment on the viability of the region.  

Doc. Ilona Kiaušienė (VU KnF) 

29. Kultūros ir kūrybinių industrijų indėlio į darnią regionų plėtrą vertinimas.  

Assessing the contribution of cultural and creative industries to sustainable regional 

development. 

Doc. Ilona Kiaušienė (VU KnF) 

30. Fintech tvarios ekonomikos kontekste: (de)centralizuotų finansų sistemų taikymas ir 

tobulinimo galimybės. 

Fintech in the Context of Sustainable Economics: Implementation of (De)centralised 

Financial Systems and Possibilities of its Improvements. 

Doc. Saulius Masteika (VU KnF) 

31. Investuotojų sentimento heterogeniško poveikio akcijų rinkos grąžai krizinėse 

situacijose vertinimas. 

Evaluation of heterogeneous impact of investor sentiment on stock market return in crisis 

situations. 

Prof. Diana Cibulskienė (VU ŠA) 

32. Financializacijos dimensijų poveikio pajamų nelygybei vertinimas. 

Assessment of the impact financialisation dimensions on income inequality. 

Prof. Zita Tamašauskienė (VU ŠA) 

33. Visuomenės senėjimo poveikio darbo rinkai vertinimas ir modeliavimas imigracijos 

kontekste. 

Assessment and modelling of the impact of society aging on the labor market in the context 

of immigration. 

Doc. Kristina Matuzevičiūtė- 

Balčiūnienė (VU ŠA) 

 

34. ES finansinės paramos poveikio regionų konvergencijai vertinimas. 

Assessment of the impact of EU’s financial support on regional convergence. 

Doc. Mindaugas Butkus (VU ŠA) 

35. Valstybės skolos poveikio ekonomikos augimui vertinimas. 

Assessment of the impact of public debt on economic growth. 

Doc. Lina Garšvienė (VU ŠA) 

36. Ekonomikos cikliškumo poveikio darbo rinkai vertinimas, atsižvelgiant į darbo jėgos 

charakteristikas bei ūkio sektorius. 

Assessment of the impact of economic cyclicality on the labor market, taking into account 

the characteristic of the labor force and economic sectors. 

Doc. Janina Šeputienė (VU ŠA) 
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37. Ekonominiai gyventojų senėjimo iššūkiai. 

Economic challenges of population ageing. 

Prof. Gindrutė Kasnauskienė 

(VU EVAF) 

 


