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Darbuotojų imigracijos poveikio Baltijos 

regiono darbo rinkai vertinimas 

 

Assessment of the Impact of Labor 

Immigration on the Labor Market in the 

Baltic Region 

 

 

Darbo jėgos apimties mažėjimas gali riboti 

ekonominį augimą, visuomenės pajamų ir 

perkamosios galios didėjimą, kylančią įtampą 

socialinės apsaugos sistemoje. Gyventojų 

struktūros pokyčiai kelia iššūkius ateičiai ir 

skatina ieškoti būdų šių problemų sprendimui. 

Vienas iš būdų, galinčių padėti spręsti darbo jėgos 

mažėjimo ir jos struktūros neatitikties darbo 

rinkos poreikiams problemą, yra tarptautinė 

migracija. Tuo atveju, kai imigracijos srauto 

struktūra kvalifikacijos požiūriu leidžia užpildyti 

vietos darbo rinkoje trūkstamus darbo jėgos 

segmentus, skatinamas ekonominis augimas, 

darbo produktyvumo didėjimas, naujų darbo vietų 

kūrimas, pajamų augimas, didėja darbo rinkos 

lankstumas. 

 

Doc. dr. Kristina Matuzevičiūtė 

Vadovės kompetencija sietina su 

pedagogine patirtimi dėstant 

Tarptautinės ekonomikos ir 

Migracijos bei regionų vystymosi 

dalykus bakalauro ir magistro studijų 

programose; gilinantis į migracijos 

procesus (2012 m. parengta ir 

apginta disertacija „Emigrantų 

kvalifikacinės struktūros poveikio 

šalies ekonomikos augimui vertinimo 

modelis“); atliekant ir publikuojant 

tyrimus: migracijos poveikio regionų 

plėtrai, visuomenės požiūrio į 

imigraciją tematikoje. 

 

Visuomenės senėjimo poveikio darbo rinkai 

vertinimas 

 

Evaluating the Impact of Ageing Population 

on Labour Market 

 

Visuomenės senėjimo problematika yra aktuali 

moksliniuose tyrimuose. Juose vertinami jo 

sukeliami padariniai ekonomikai ir socialinei 

sričiai, tačiau nepakankamai dėmesio skiriama 

kompleksiniam poveikio vertinimui. Darbo 

vadovė parengė publikaciją ir pranešimą 

tarptautinei mokslinei konferencijai šioje 

tematikoje. Taip pat turi įdirbį darbo rinkos 

klausimų tyrimuose. 



 „X“ ekonomikos sektoriaus (verslo, viešųjų 

paslaugų, socialiai ar ekonomiškai 

apibrėžtos veiklos sektoriaus) plėtra 

ekonomikos globalizacijos sąlygomis 

 

Development of the „X“ Sector of Economy 

( „X“ Sector of Business, Public Services, 

Socially or Economically Defined 

Activities) under Conditions of Economic 

Globalization 

 

Magistrantas turės galimybę pasirinkti jam 

įdomų konkretų ekonomikos sektorių (verslo, 

viešųjų paslaugų, socialiai ar ekonomiškai 

apibrėžtos veiklos sektorių). 

 

Prof. habil. dr. Borisas Melnikas 

Profesorius turi didelę mokslinių 

tyrimų ir kitų darbų, skirtų 

globalizacijai ir įvairių ekonomikos 

sektorių bei regioninių sistemų 

raidai, patirtį, yra paskelbęs gausias 

šios tematikos publikacijas. 

 

 

 

 

„Y“ regiono (šalies, šalių grupės) 

ekonomikos plėtra šiuolaikinėmis 

ekonomikos globalizacijos sąlygomis 

 

Development of the Economy in the „Y“ 

Region (Country, Group of Countries) under 

Contemporary Conditions of Economic 

Globalization 

Magistrantas turės galimybę pasirinkti jam 

įdomaus konkretaus regiono (šalies ar šalių 

grupės ) ekonominės raidos problematiką. 

 

Technologijų pažanga  plėtojant „Z“ 

gamybą (paslaugas) šiuolaikinėmis 

ekonomikos globalizacijos sąlygomis 

 

Technological Advances to Develop the „Z“  

Production (Services) under Contemporary 

Conditions of Economic Globalization  

 

Magistrantas turės galimybę pasirinkti jam 

įdomų konkretų gamybos ar paslaugų sektorių. 

Vadovas prof. dr. Borisas Melnikas turi didelę 

mokslinių tyrimų ir kitų darbų, skirtų 

globalizacijai ir įvairių ekonomikos sektorių bei 

regioninių sistemų raidai, patirtį, yra paskelbęs 

gausias šios tematikos publikacijas. 

 

 

 

 

 



 Įmonių pajamų mokesčio įtakos 

tiesioginėms užsienio investicijoms 

(TUI)vertinimas 

 

Evaluation of the Impact of Corporate 

Income Taxation on the Flows of Foreign 

Direct Investment (FDI) 

Šalys varžosi dėl investicijų, todėl kuria joms 

palankias sąlygas. Vienas iš veiksnių 

sąlygojantis  TUI pritraukimą yra mokesčiai. 

Magistrantas turės galimybę įsigilinti į TUI 

įmonės veiklą ir kokią įtaką  apmokestinimo 

lygis turi TUI srautams?  

 

Dr. Liucija Birškytė 

Lektorė turi ilgametę dėstymo patirtį 

yra autorė mokslinių straipsnių skirtų 

mokesčių temai nagrinėti. 

Tarptautinių kompanijų mokesčių vengimo 

ir mokesčių slėpimo veiklos globalioje 

ekonomikoje vertinimas 

 

Evaluation of Tax Evasion and Avoidance 

Activities of Multinational Corporations in 

the Globalized Economy 

Globalizacijos sąlygomis sienos tarp valstybių 

nestabdo tarptautinių įmonių veiklos, kurios 

siekdamos pelno neretai perveda savo pajamas į 

mokesčių rojus ar kitais būdais vengia mokėti 

mokesčius aukšto apmokestinimo šalyse. Tokia 

veikla veda prie mokesčių bazės erozijos. 

 

 Globalizacijos poveikio darbo jėgos 

migracijai tyrimas 

 

Study of the Impact of Globalization on 

Labor Migration 

 

Globalizacija keičia ne tik pasaulinį ūkį, bet ir 

darbo jėgos ekonomines nuostatas bei elgseną. 

Ypač – jaunimo (Z kartos), kurios ekonominės 

nuostatos susiformavo laisvo darbo jėgos 

judėjimo ES nuostatų kontekste ir aplinkoje, 

užtikrinančioje galimybes konkuruoti pasaulinėje 

darbo rinkoje. Tyrimo tikslas – įvertinti 

globalizacijos poveikį darbo jėgos migracijai.   

 

Doc. dr. Daiva Andriušaitienė 

Docentė turi ilgametę dėstymo patirtį 

dėstant ,,Darbo rinkos", 

,,Žmogiškųjų išteklių ekonomikos“ 

dalykus. Taip pat yra prisidėjusi prie 

naujų dėstymo dalykų rengimo. 

Globalizacijos poveikio ūkio subjektų 

ekonominei elgsenai tyrimas 

 

Study of the Effects of Globalization on 

Economic Behavior of Economic Entities 

 

Globalios rinkos formavimasis kelia naujus 

iššūkius visiems ūkio subjektams: ir vartotojams, 

ir gamintojams. Tyrimu siekiama nustatyti, 

kokius vartotojų, gamintojų ir vyriausybės 

elgsenos pokyčius lemia globalizacija.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 Lietuvos energetikos plėtros galimybės 

Europos Sąjungos energetikos politikos 

kontekste 

 

Possibilities of Lithuanian Energy 

Development in the Context of Energy 

Policy of the European Union 

 

Sparti Lietuvos ekonomikos raida, išaugusi 

priklausomybė nuo energijos išteklių importo iš 

vienos šalies, nuolat atnaujinama Europos 

Sąjungos energetikos politika ir naujas gaires 

įtvirtinančios direktyvos, labai išaugusi Lietuvos 

energetikos sistemų integravimo į Europos 

Sąjungos sistemas ir kuriamą bendrą Europos 

Sąjungos energijos rinką strateginė svarba, labai 

aukštos iškastinio importuojamo kuro kainos 

pasaulio rinkose, intensyvus atsinaujinančių 

energijos išteklių vaidmens stiprėjimas Lietuvos 

energijos balanse ir įtempta šalies geopolitinė 

situacija verčia koreguoti Lietuvos energetikos 

politiką ir atnaujinti Nacionalinę energetinės 

nepriklausomybės strategiją. 

 

Doc. dr. Kęstutis Peleckis 

Dėstytojas dėsto Energetikos 

politikos kursą, kuriame yra 

nagrinėjama Lietuvos 

atsinaujinančios energetikos plėtra 

Europos Sąjungos energetikos 

politikos kontekste. 

 

 Atsinaujinančių elektros šaltinių 

panaudojimo galimybių Lietuvoje 

ekonominis vertinimas 

 

Economic Evaluation of Possibilities of 

Using Renewable Electricity Sources in 

Lithuania  

 

Pastarąjį dešimtmetį atsinaujinančių išteklių 

energetikos srityje užsibrėžti strateginiai tikslai 

leido sparčiai plėtoti vietinės energijos gamybos 

pajėgumus ir vystyti atsinaujinančių išteklių 

energetiką Lietuvoje. Pastaraisiais metais 

Lietuvoje itin didelis dėmesys skiriamas 

decentralizuotos elektros energijos, pagamintos iš 

atsinaujinančių energijos išteklių, gamybai, 

didinimas elektros energijos vartotojų, galinčių 

pasigaminti elektros energiją savo reikmėms 

skaičius. Atsižvelgiant į tai, kad Nacionalinėje 

energetinės nepriklausomybės strategijoje 

numatyti ambicingi siekiai padidinti 



atsinaujinančių energijos išteklių dalį, palyginti 

su šalies bendruoju galutiniu energijos 

suvartojimu, padidinti iki 30 proc. iki 2020 m., 45 

proc. iki 2030 m., 80 proc. iki 2050 m., o tai 

tiesiogiai didina atsinaujinančių elektros šaltinių 

panaudojimo galimybės Lietuvoje, bei sukuria 

nemažai iššūkių, norint tai įgyvendinti. 

 

Lietuvos X ūkio sektoriaus (pieno, baldų 

gamybos ir kt.) konkurencingumo Europos 

Sąjungoje vertinimas 

 

Assessment of the Competitiveness of 

Lithuanian Economy X (Milk, Furniture 

Manufacturing, etc.) in the European Union 

 

Lietuvos ūkio subjektai konkuruoja ne tik 

vidinėje Lietuvos rinkoje, bet ir, esant laisvam 

prekių ir paslaugų judėjimui, ir su Europos 

Sąjungos įmonėmis. Tai atveria tiek ir naujas 

galimybes, tiek ir iššūkius konkuruojant 

platesniame geografiniame ir politiniame 

kontekste. 

 

 Įmonių konkurencinės strategijos Lietuvos 

X ūkio sektoriuje (pieno, baldų gamybos ir 

kt.) 

 

Competitive Strategies of Enterprises in 

Lithuanian Economy X (Milk, Furniture 

Manufacturing, etc.) 

 

Lietuvoje verslo subjektai, norėdami plėtoti savo 

verslą, turi atsižvelgti į esamą konkurencinę 

situaciją rinkoje. Tam yra pasitelkiamos įvairios 

konkurencinės strategijos, kurios leistų 

prisitaikyti prie dinamiškų verslo sąlygų. 

 

Pasaulio šalių ekonomikų plėtra struktūrinių 

pokyčių kontekste 

 

Development of the World Economies in the 

Context of Structural Changes 

Tema tiesiogiai susijusi su globalios ekonomikos 

specializacija; vertinamas ryšys tarp ekonomikų 

plėtros rodiklių ir struktūrinių pokyčių. 

Doc. dr. Gitana Dudzevičiūtė 

„Regionų ekonomikų lyginamoji 

analizė” paskaitų skaitymas; 

moksliniai straipsniai / tyrimai, susiję 

su ekonomikos plėtra. 

 

 

 

 

 



 

Pabėgėlių priėmimo įtaka šalies ekonominei 

gerovei 

Impact of Hosting Refugees on Country‘s 

Economic Welfare 

Pabėgėlių priėmimas, jų ekonominė integracija 

yra svarbus klausimas, aktualus daugumai 

išsivysčiusių pasaulio šalių. Tačiau pabėgėlių 

priėmimas daro įtaką priimančios šalies piliečių 

ekonominei gerovei. Taigi, svarbu ne tik 

išsiaiškinti kokiems ekonominės gerovės 

komponentams ir kokią įtaką darbo pabėgėlių 

priėmimas į šalį, tačiau ir pateikti pasiūlymus 

kaip labiausiai efektyviai galima integruoti juos į 

šalies gyvenimą nepažeidžiant šalies gyventojų 

interesų.   

Doc. dr. Viktorija Skvarciany 

Darbo vadovė yra socialinių mokslų 

daktarė, analizuojanti įvairius 

ekonominės gerovės. 

 


