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Pranešėjai
Dr. Vitas Vasiliauskas – Lietuvos banko valdybos pirmininkas, Europos Centrinio
Banko valdančiosios tarybos narys. Prieš tai dirbo advokatu (specializacija – finansų
teisė), buvo advokatų kontoros „LAWIN Lideika, Petrauskas, Valiūnas ir partneriai“
asocijuotasis partneris. Trejus metus ėjo Lietuvos Respublikos finansų viceministro
pareigas, prieš tai buvo Finansų ministerijos Mokesčių departamento direktorius.
Dirbdamas Finansų ministerijoje, vedė derybas su ES mokesčių klausimais ir dėl
Antrojo valiutų kursų mechanizmo sutarties pasirašymo. Teisės studijas baigė Vilniaus
universitete, įgijo socialinių mokslų (teisės) daktaro laipsnį.

Prof. Dr. Werner Eichhorst studijavo sociologiją, politologiją, psichologiją bei viešąją
politiką ir administravimą Tiubingeno ir Konstanco universitetuose, 1995 m. įgijo
viešojo administravimo mokslų diplomą. 1996–1999 m. buvo doktorantas ir
podoktorantas Kelno Makso Planko visuomenės tyrimų institute (vok. Max-PlanckInstitut für Gesellschaftsforschung). 1998 m. rudenį įgijo daktaro laipsnį Konstanco
universitete. 1999–2004 m. buvo „Bertelsmann“ fondo – privataus Vokietijos mokslinio
instituto – projektų vadovas. 2004–2005 m. dirbo Užimtumo tyrimų institute (vok.
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung, IAB), o 2005 m. vasarį tapo mokslo
darbuotoju Darbo ekonomikos institute (angl. Institute of Labor Economics, IZA), 2006
m. vasarį – vyresniuoju mokslo darbuotoju, 2007–2013 m. ėjo Darbo politikos skyriaus
direktoriaus pavaduotojo, o nuo 2014 m. sausio iki 2016 m. – Europos darbo politikos
skyriaus direktoriaus pareigas. Nuo 2017 m. rugpjūčio Werner Eichhorst eina Europos
darbo rinkos ir socialinės politikos tyrimų srities koordinatoriaus pareigas, nuo 2019 m.
rugpjūčio yra tyrimų grupės vadovas. Nuo 2017 m. lapkričio jis yra Brėmeno
universiteto bei Nelygybės ir socialinės politikos tyrimų centro garbės profesorius.
Pagrindinės Werner Eichhorst tyrimų sritys apima lyginamąją darbo rinkos institucijų ir
jų veiklos analizę bei darbo rinkos reformos strategijų politinę ekonomiką. Jo tyrimai
taip pat apima įvairius su darbo rinkos ateitimi susijusius aspektus. IZA institute jis
užsiima tarptautinių ir į Europos politiką orientuotų mokslinių tyrimų veikla, daugiausia
dėmesio skirdamas užimtumo politikai ES lygmeniu.
Dr. Ljubica Nedelkoska yra Harvardo universiteto Tarptautinės plėtros centro
mokslininkė. Prieš tai dirbo podoktorante ir Inovacijų ekonomikos tyrimų grupės
koordinatore Jėnoje bei mokslo darbuotoja Zeppelin universitete (Vokietija).
Jos tyrimų sritys apima empirinę darbo, plėtros ir viešąją ekonomiką. Mokslininkė taip
pat domisi ekonomikos politika, yra prisidėjusi prie įvairių ekonomikos politikos
projektų Albanijoje, Šri Lankoje, Vokietijoje, Nyderlanduose ir Švedijoje. Ljubica
Nedelkoska įgijo inovacijų ekonomikos mokslų daktarės laipsnį Jėnos Frydricho Šilerio
universitete (Vokietija) ir viešojo administravimo magistro laipsnį Apaleičijos
valstybiniame universitete (angl. Appalachian State University) (Šiaurės Karolina).

Dr. Joanna Tyrowicz yra Varšuvos universiteto ekonomikos profesorė, „FAME|GRAPE“
įkūrėja, asocijuotoji mokslo darbuotoja Europos Sąjungos darbo teisės ir darbo
santykių institute (vok. Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in der
Europäischen Union, IAAEU) (Tryras) ir mokslo darbuotoja IZA institute (Bona). 2006 m.
Varšuvos universiteto Ekonomikos fakultete įgijo ekonomikos mokslų daktarės laipsnį,
taip pat yra baigusi Leveno universitetą (ol. Katholieke Universiteit Leuven). 2007–
2017 m. ėjo patarėjos ekonomikos klausimais pareigas Lenkijos nacionalinio banko
Ekonomikos institute, kur specializavosi darbo rinkos ir namų ūkių klausimų srityje.
Taip pat buvo su darbo rinka susijusių Pasaulio banko projektų konsultantė. 2009 m.
pagal Fulbraito programą dirbo mokslininke Kolumbijos universitete, 2010 m. – buvo
mokslo darbuotoja Nyderlandų pažangiųjų studijų institute pagal Melono programą.
Jos knyga „Nedarbo histerezė Lenkijoje“ (angl. Unemployment Hysteresis in Poland)
buvo apdovanota Lenkijos ekonomikos asociacijos premija už geriausią 2014 m.
ekonomikos srities knygą.
Karen Maguire laikinai eina EBPO Verslumo, MVĮ, regionų ir miestų centro Vietinio
užimtumo, įgūdžių ir socialinių inovacijų skyriaus vadovės pareigas. Šis skyrius teikia
duomenis, atlieka politikos analizę ir užsiima gebėjimų ugdymu nacionalinio ir
subnacionalinio lygmens valdžios institucijose vietos ekonomikos plėtros srityje, o
didžiausias dėmesys skiriamas užimtumo problemoms. Karen Maguire 15 metų dirbo
EBPO regioninės, miestų ir kaimo plėtros, taip pat regioninių inovacijų ir grupių srityse,
šiais klausimais yra parengusi daugybę EBPO pranešimų. Prieš prisijungdama prie
EBPO, ji dirbo politikos tyrimų srityje Vašingtono institute (angl. Urban Institute) ir
viešųjų finansų ir bankininkystės srityje įmonėje „UBS“.
Laura Galdikienė – Lietuvos ekonomistė, dėstytoja. Nuo 2019 m. eina vyriausiosios
ekonomistės pareigas Lietuvos banko Ekonomikos departamente ir dėsto
Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institute. 7 metus dirbo ekonomiste finansų
sektoriuje, taip pat turi verslo konsultavimo patirties. L. Galdikienės nuolatinį dėmesį
skiria makroekonominei analizei ir ūkio raidos prognozėms. Domisi technologijų
poveikiu ekonomikai ir darbo rinkai, demografinės kaitos, darnios ekonomikos raidos
bei viešojo sektoriaus ekonomikos temomis.

Dr. Giedrius Viliūnas – Vyriausybės strateginės analizės centro (STRATA) direktorius,
filologijos mokslų daktaras, buvęs švietimo ir mokslo viceministras.

Mantas Katinas – „Investuok Lietuvoje“ generalinis direktorius. M. Katinas yra
sukaupęs daugiau kaip 10 metų patirtį rinkodaros, verslo plėtojimo ir skaitmeninio
verslo srityse. Jo specializacija apima ateities verslo tendencijas ir modelius bei
inovacijų ekonomiką.
Prieš pradėdamas vadovauti „Investuok Lietuvoje“, M. Katinas ėjo įvairias
vadovaujamas pareigas „TEO LT“ – „TeliaSonera“ grupei priklausančioje didžiausioje
Lietuvos telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugų bendrovėje.
M. Katinas yra įgijęs žurnalistikos bakalauro laipsnį Vilniaus universitete bei Strateginio
valdymo magistro laipsnį ISM, taip pat yra baigęs BI Norvegijos verslo mokyklą.
Dr. Boguslavas Gruževskis – Vilniaus universiteto profesorius, Lietuvos socialinių
tyrimų centro Darbo rinkos tyrimų instituto vadovas, Lenkijos aukštųjų mokyklų
akreditacijos komisijos užsienio ekspertas, Europos Komisijos ekspertas užimtumo ir
darbo rinkos politikos klausimais (EEPO, SYSDEM tinkle), 2017–2018 m. Lietuvos
ministro pirmininko patarėjas. Aktyviai bendradarbiauja su užsienio mokslo centrais
(Pasaulio banko, EBPO, TDO ir kt.) bei Lietuvos mokslo ir valstybės valdymo
institucijomis, savivaldybėmis bei NVO sektoriaus organizacijomis. Stažavosi Švedijos,
JAV, Vokietijos, Lenkijos, Danijos, Ispanijos, Norvegijos bei kitų šalių universitetuose ir
mokslo institucijose. Paskelbė daugiau kaip 100 publikacijų ir mokslinių straipsnių.
Pagrindinės mokslinio darbo veiklos kryptys: gyventojų užimtumas ir darbo rinkos
politika, demografiniai pokyčiai, socialinė apsauga, socialinis dialogas, skurdas ir
socialinė atskirtis, asmens gerovė.

