
2013 

 

2013.11.27: LRT Ekonomikos forumas apie “progresinius“ mokesčius. 

 

2013.11.26: proporcingumo klausimas: KT sprendimo dėl algų sumažinimo įvertinimas Bentham'o/Rawls'o 

teisingumo teorijų šviesoje. 

 

2013.11.21: pranešimas ŠMM „Švietimo ekonomika geresniam žmogiškųjų išteklių valdymui“. 

 

2013.11.12: pasiūlymas kaip sumažinti kamščius pagrindinėje Lietuvos sankryžoje (Ukmergės – Geležinio 

Vilko). 

 

2013.10.20: ES Banking Union platesniame galimų bankų sektoriaus reformų kontekste (xls). 

 

2013.09.20: optimalaus perskirstymo Bentham'o/Rawls'o sistemose pavyzdys studentams (xls). 

 

2013.09.03: prezentacija "Valstybės skolos "problema" ir kitos palūkanų lygio teorijos". 

 

2013.06.13: Optimalios renovacijos kaštų ir naudos analizės modelis (xls) ir jo aprašymas. 

 

2013.06.29: Lietuvos energetikos mažiausių kaštų modelio (least-cost model) aprašymas. 

 

2013.06.13: interviu "Mokesčių žinioms" apie mokesčių reformą etc. 

 

2013.06.07: pranešimas "Dėl „kaštų“ sąvokos reikalingumo" (ES ir Lietuvos Respublikos institucijų bei 

įstaigų terminologijos forumo 3-oji konferencija). 

 

2013.05.29: atsakymas prof. J.V.Vaitkui dėl AE. 

 

2013.05.16: diskusija su komisaru A.Šemeta dėl siūlomos mokesčių reformos (I dalis, II dalis). 

 

2013.05.08: apie diskusijas kaip demokratijos pagrindą rašo kolegos (gerb. A.Maldeikienė). 

 

2013.05.07: kas darosi degalų (SND) rinkoje? 

 

2013.05.06: vėl ir vėl dėl energetikos reguliavimo problemų (nepriklausomų šilumos tiekėjų). 

 

2013.04.06: ZZZ reikalu:) 

 

2013.03.07: prezentacija "Pinigų kūrimo procesas moderniose ekonomikose". 

 

2013.03.06: interviu "Žinių radijui" apie pensijų neva "reformą" (perteikiant šio dokumento esmę). 

 

2013.03.01: pranešimas "Ekonomiškai pagrįstos energetikos strategijos link" Energetikos ministerijoje ir 

konferencijoje "Energetika, renovacija, atliekų tvarkymas – savivaldybių patirtis ir galimybės". 

 

2013.02.27: (Mokesčių reformos darbo grupei): prezentacija "Mokesčių sistemos reformos kryptys" 

Vyriausybės mokesčių reformos darbo grupei; skaičiuoklė viso gyvenimo mokėjimai "Sodrai" ir gauta pensija 

(xls); turto grąžos ir turto mokesčio horizontalaus teisingumo klausimu (xls); mokesčių įplaukų ir BVP 

santykis ES šalyse ir kai kuriose kitose šalyse (xls); skaičiuoklė (xls) gyventojų pajamų ir Sodros mokesčių 

reformos pasekmių vertinimui (papildyta FM variantu). 

 

2013.02.21: plačiau apie ŪB problemų ištakas (15min, LNK, LRT). 

http://www.lrt.lt/mediateka/laidos/L/1791/lrt_ekonomikos_forumas
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_KT_2013.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_SMM_2013.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_VNO_2013.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_banking_union.xls
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_opt_redistr_2013.xls
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_valst_skol_prob_2013.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_opt_renov_2013.xls
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_renov_opt_2013.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_LT_MKM_2013.pdf
http://www.mzinios.lt/lt/2013-06-13/straipsniai/poziuris/iki_lietuvos_sveikas_protas_dar_neatejo.html
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_kastai_2013.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_Vaitkui_AE.pdf
http://tv.lrytas.lt/?id=13687256131367063610
http://tv.lrytas.lt/?id=13687256011367176359
http://www.ekonomika.org/Library/Maldeikiene_2013.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_SND_2013.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_energ_reg_probl_2013.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=i1-cgshN3w0
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_pinigai_2013.pdf
http://ziniur.lt/archyvas/2013/269/aktualusis-interviu/19144/kas-laukia-pristabdytos-pensiju-reformos
http://www.aurimoblogas.lt/94-rimti-perspejimai-del-pensiju-reformos-kuriu-kol-kas-nemate-musu-visuomene.html
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_energ_strat_2013.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_mok_ref_kryptys_2014.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_tax_progressivity2_2013.xls
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_wealth_tax_fairness_2013.xls
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_TaxGDP_2013.xls
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_mok_praradimai_2013.xls
http://www.15min.lt/naujiena/aktualu/konferencijos/tiesiogineje-15min-lt-konferencijoje-besisveciuojantis-lietuvos-banko-valdybos-pirmininko-pavaduotojas-raimondas-kuodis-apie-ukio-banko-krize-zmones-praras-darbus-nes-perimantysis-bankas-ir-pats-tures-dar
http://www.lnk.lt/video-perziura/4444/diagnoze-valdzia-2013-02-13
http://www.pinigukarta.lt/tv-laidos/ukio-banko-padetis-ir-lietuvos-finansu-sektoriaus-tvarumas


 

2013.02.13: pranešimas "Apie pagrindines JAV, ES, Lietuvos makroekonomines problemas" VU EF 

konferencijoje "Ar krizė baigėsi?". 

 

2012 

 

2012.11.03: pastabos R.Vainienės straipsniui "Dabar taupo tik beprotis" (tinka ir R.Šimašiaus straipsniui 

"Premjere, apie ekonomiką jūs labai klystate"). 

 

2012.10.03: interviu žurnalui "Transportas" apie transporto sistemos optimizavimą, pasiūlymus viešųjų 

pirkimų sutvarkymui etc. 

 

2012.10.02: Ekonomika.lt tyrimas: įtakingiausieji Lietuvos verslui ir ekonomikai.:) 

 

2012.09.02: apskritas stalas www.lzinios.lt "Žmogaus socialinis saugumas - vien jo rūpestis?" 

 

2012.09.02: interviu www.delfi.lt "Vargu ar esame geriau pasirengę naujai krizei". 

 

2012.09.01: Žurnalo "IQ" svajonių vyriausybė.:) 

 

2012.05.02: "Nauja AE: pagrindinės argumentavimo "už" klaidos (galioja ir kitiems lietuviškiems 

projektams)". 

 

2012.04.15: "LNG laivas: pirkti ar nuomoti (susiskaičiuokite su Excel skaičiuokle)". 

 

2012.03.15: "Kokia bus elektros kWh savikaina naujoje atominėje elektrinėje? Susiskaičiuokite su Excel 

skaičiuokle". 

 

2012.03.09: pranešimas LSDP konferencijoje "Kodėl neveikia dabartinė renovacijos schema". 

 

2012.02.15: nepriklausomų šilumos tiekėjų prijungimo efektyvumo sąlygos ("Grigiškių klausimas") ir 

konkurencija versus planavimas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje. 

 

2012.01.15: aiškiai neišreikštų (implicitinių) mokesčių ir laisvalaikio-darbo-vartojimo sprendimų modelis 

(xls) ir jo aprašymas LRS SRDK. 

 

2012.01.09: prof. P. Gylio komentaras www.lzinios.lt "Ekspertas, kuriam dar reikėtų mokytis" ir mano 

atsakymas "Prof. P. Gylys ir "Pričiupom!" sindromas". 

 

2012.01.09: www.delfi.lt apie nacionalinės šilumos kompanijos idėją "A.Zuokas pritaria R.Kuodžio 

siūlymui, kad šilumos ūkį perimtų valstybė". 

 

2011 

 

2011.12.14: interviu "Delfi" "Tvarkingose valstybėse mokesčių reforma niekada nevykdoma taip, kaip 

Lietuvoje". 

 

2011.11.02: straipsnis žurnalui "Europos laiku" "Euro zonos projektą dar galima išgelbėti". 

 

2011.09.27: prezentacija "Kaip spręsti Europos skolų / bankų krizę: kuklus pasiūlymas". 

 

2011.09.01: prezentacija "Balsių mokyklos finansai: PPP atvejo analizė studentams". 

 

http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_VU_EF_konf_2013.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_Vainienei.pdf
http://www.delfi.lt/news/ringas/politics/rsimasius-premjere-apie-ekonomika-jus-labai-klystate.d?id=60359839
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2012b.pdf
http://www.ekonomika.lt/naujiena/tyrimas-itakingiausieji-lietuvos-verslui-ir-ekonomikai-31032.html?page=2
http://lzinios.lt/Lietuvoje/Zmogaus-socialinis-saugumas-vien-jo-rupestis
http://verslas.delfi.lt/archive/article.php?id=59365663
http://racas.lt/zurnalo-iq-svajoniu-vyriausybe-grazi-ideja/
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_AE_mitai.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_LNG.xls
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_AE.xls
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_renovacija_neveikia.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_Grigiskes.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/soc_skaiciuokle.xls
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_soc_skaiciuokle.pdf
http://www.ekonomika.org/Library/Gylys_2011.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2012a.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2011a.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2012.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2011g.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2011f.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_daugyb_pus.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_balsiai.pdf


2011.08.22: prezentacija "Žemės išpirkimas ir restitucija: kas yra teisingumas?". 

 

2011.04.28: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Dar kartą apie renovaciją (pasinaudojant senai mirusių 

ekonomistų įžvalgomis)". 

 

2011.04.24: interviu žurnalui "Veidas" "Nebegalima leisti bankams viršyti šalies ekonomikos 

potencialo". 

 

2011.04.19: interviu www.delfi.lt "Lietuva jau turi smarkiai progresinius mokesčius". 

 

2011.04.10: "Dėl "progresinių"" (komentaras vėl prasidėjusiai diskusijai apie "progresinius" mokesčius). 

 

2011.03.24: prezentacija "Našumas, algos ir išnaudojimas (Nausėda versus Lazutka klausimu)". 

 

2011.03.22: prezentacija "NDC versus Taškų sistema: ar tikrai skirtumai tik kosmetiniai". 

 

2011.03.18: išrinkta nauja Kauno technologijos universiteto taryba. 

 

2011.02.19: interviu www.lrytas.lt apie tai, ko tikėtis iš šilumos ūkio reformos. 

 

2011.02.19: pranešimas "Vartotojiškos visuomenės ekonomika, ir ką su ja daryti" konferencijoje 

"Žaliasis kelias – keiskimės kartu". 

 

2010 

 

2010.12.10: apskritas stalas "Lietuvos žiniose" aukštojo mokslo finansavimo ir studijų paskolų 

klausimu. 

 

2010.11.25: pranešimas Lietuvos pramonininkų konfederacijoje "Energetinės nepriklausomybės ir 

energetikos reguliavimo ekonomika". 

 

2010.11.15: pasiūlymai LR Vyriausybei "Kaip palengvinti naštą smulkiam verslui, supaprastinant 

mokesčių mokėjimą ir apskaitą, ir baigti žalingą įmonių formų infliaciją". 

 

2010.10.25: pasiūlymai LR Vyriausybei "Kaip paskatinti dirbti menko našumo/kvalifikacijos bedarbius" 

(atnaujintas diskusija dėl "diskriminacijos"). 

 

2010.10.20: "sienų atvėrimas" su Baltarusija ir Kaliningradu: pradinė idėja ir jos kritika. 

 

2010.10.07: prezentacija LR Seime apie "Sodros" reformos modelių lyginamuosius pranašumus ("NDC 

versus Taškų sistema"). 

 

2010.10.04: interviu žurnalui IQ "Valdžios „Titanikui" – emigracijos ir nedarbo ledkalnis". 

 

2010.09.29: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Nedarbo tragedija". 

 

2010.06.29: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Juanio problema ir pasaulio ekonomikos gelbėjimas". 

 

2010.07.01: straipsnis žurnalui IQ The Economist "Kodėl Lietuvoje stringa svarbiausios reformos". 

 

2010.06.29: interviu "Verslo žinioms" apie nesėkmingą ekonomikos skatinimą, biudžeto problemas, 

kontrabandą, lėšų švaistymą ir pan. 

 

http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_zemes_ispirkimas.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2011d.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2011e.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2011c.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_progres_mok2.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_nasumas_algos_teisingumas.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/NDC_TS_2011.pdf
http://www.ktu.lt/lt/apie_struktura/universiteto_taryba.asp
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2011a.pdf
http://www.internetinetv.lt/?View=PostCollection/ViewPost&k=0&q=&s=0&c=0&/*z=&*/&id=694
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2010r.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_NEPS_energetika_2010.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_pasiulymai_smulk_versl.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_pasiulymai_soc_pol.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2009q.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/NDC_TS.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2010q.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2010p.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2010o.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2010k.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2010m.pdf


2010.06.29: straipsnis žurnalui "Valstybė" ""Teršėjas moka", arba Kaip bankai atsilygins už savo 

klaidas". 

 

2010.06.01: straipsnis žurnalui IQ The Economist "Skirtingos valstybės pažangos vizijos ("Titaniko" 

pavyzdžiu") (ilgesnis variantas). 

 

2010.05.29: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Kam reikalingas nekilnojamojo turto mokestis". 

 

2010.05.20: apskrito stalo diskusija dėl "Sodros" ateities žurnale "Kelias". 

 

2010.04.29: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Graikija – tik ledkalnio viršūnė: daugeliui išsivysčiusių 

valstybių gresia bankrotai". 

 

2010.04.26: paskaita VU TVM "Antroji krizės banga – išsivysčiusioms šalims gresia bankrotai?". 

 

2010.04.26: komentaras žurnalui IQ The Economist "Privatus sveikatos draudimas – pavojinga idėja". 

 

2010.04.01: šio puslapio autorius gavo, anot M. Mikutavičiaus, neironiškąjį "Auksinį svogūną 2010" už 

senai senai (žr. čia ir čia) išpranašautą nekilnojamojo turto burbulą :-)). 

 

2010.03.26: komentaras žurnalui IQ The Economist "Kaip reformuoti "Sodrą"". 

 

2010.03.26: plačiau apie pasiūlymą įvesti socialinio kredito sistemą Lietuvoje (kuris, mano nuomone, tapo 

dar aktualesnis dėl nesumokėtų sveikatos draudimo įmokų skandalo). 

 

2010.03.03: darbą pradeda Valstybės pažangos taryba. 

 

2010.02.01: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Kaip visiems laikams atsikratyti finansų krizių". 

 

2010.01.27: atskiroji nuomonė dėl socialinio draudimo ir pensijų sistemos reformos. 

 

2010.01.07: (vėl) pasiūlymas dėl motinystės pašalpų apskaičiavimo reformos. Minėti skaičiavimai (Excel) 

Vyriausybei. 

 

2010.01.06: (vėl) pasiūlymas dėl asmeninių sąskaitų (notional defined contributions, NDC) sistemos 

įvedimo "Sodroje". 

 

2009 

 

2009.11.19: apie bazinės pensijos stumdymą iš vieno biudžeto į kitą. 

 

2009.11.09: apie dangoraižių pardavimus ir kitus viešosios ir privačios partnerystės projektus šioje 

stebuklų šalyje. 

 

2009.11.03: kai kurie skaičiavimai dėl mokesčių didinimo ir valdžios išlaidų mažinimo pasekmių. 

 

2009.09.01: R. Kuodžio ir T. Ramanausko straipsnis "From Boom to Bust: Lessons from Lithuania" 

Austrijos centrinio banko leidinyje "Recent Developments in the Baltic Countries – What Are the Lessons for 

Southeastern Europe?", psl. 102-115. 

 

2009.08.30: pasiūlymas šalies valdžiai "Kodėl reikia baigti kasmet deginti 150 mln. litų "Lietuvos 

geležinkeliuose"". 

 

http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2010n.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2010j.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2010i.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2010l.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2010h.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/rk_antroji_krizes_banga.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2010g.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Alfa_2010.pdf
http://www.ekonomika.org/Finansai/Burbulai.ppt
http://www.ekonomika.org/Finansai/Burbulai_VZ.ppt
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2010e.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2010f.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Pazangos_taryba_2010.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2010c.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2010d.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2009j.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2010b.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/motinos.xls
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2007p.pdf
http://www.ekonomika.org/Econlib/Kuodis_2010a.pdf
http://neris.mii.lt/~ekonomika/Econlib/Kuodis_2009p.pdf
http://neris.mii.lt/~ekonomika/Econlib/Kuodis_2009o.pdf
http://neris.mii.lt/~ekonomika/Econlib/Kuodis_2009n.pdf
http://neris.mii.lt/~ekonomika/Econlib/Kuodis_2009m.pdf
http://neris.mii.lt/~ekonomika/Econlib/Kuodis_2009k.pdf


2009.08.15: įvadas "Kodėl verta studijuoti ekonomiką" Lietuvos Junior Achievement mokykloms 

parengtam vadovėliui "Ekonomika ir verslas". 

 

2009.07.25: interviu "Lietuvos žinioms" "Gerai, kad prezidentė yra ekonomistė". 

 

2009.07.08: straipsnis portalui "Delfi" "Mitai, paradoksai ir realybė: aukštojo mokslo ekonomika". 

 

2009.07.07: straipsnis žurnalui "Pinigų studijos" "Lietuvos ekonomikos transformacija 1990-2008 metais: 

etapai ir pagrindinės ekonominės politikos klaidos". 

 

2009.05.02: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Apie G20 susitikimus ir kitus kovos su panika būdus". 

 

2009.04.08: pranešimas "Dėl kainų kepurių reguliavimo energetikoje", kurį būčiau padaręs LLRI 

diskusijoje Seime "Energetika – viešoji gėrybė ar verslas". 

 

2009.04.05: pažyma mano siūlomos būsto renovavimo schemos, kurios pradinis variantas buvo 

parašytas premjerui G. Kirkilui. Skaičiavimai dėl vyriausybės siūlomo varianto.  

 

2009.04.04: interviu "Lietuvos žinioms" "Energetika – bomba po politikos pamatais". 

 

2009.04.02: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Kas nuvers dolerį nuo pasaulio rezervinės valiutos sosto?". 

 

2009.03.31: pranešimas "Lietuvos ekonomika: kas įvyko, ką daryti?" "Verslo žinių" konferencijoje "Kaip 

išsaugoti ir plėtoti verslą: strateginės alternatyvos". 

 

2009.03.25: pasiūlymas Vyriausybei dėl kaštų ir naudos analizės naudojimo, atliekant viešųjų iniciatyvų 

vertinimą. 

 

2009.02.05: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Kaip gaivinti ekonomikas ir kas gali sau tai leisti?". 

 

2009.01.05: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Defliacija – naujasis iššūkis?". 

 

2008 

 

2008.12.05: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Burbulai: kodėl jie pučiasi ir ką su jais daryti?". 

 

2008.12.02: pranešimas Lietuvos mokslų akademijos konferencijoje "Sąjūdžio vertybės ir jų likimai" 

"Lietuvos makroekonominės transformacijos etapai ir pagrindinės ekonominės politikos klaidos 

1990-2008 metais". 

 

2008.11.05: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Kaip reformuoti mokesčių sistemą?". 

 

2008.09.05: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Degalų akcizas: mažinti, o gal... didinti?". 

 

2008.07.16: interviu www.delfi.lt "Būstą privalu renovuoti nelaukiant gyventojų sutikimo". 

 

2008.07.08: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Kodėl "viskas brangsta": dabartinio verslo ciklo mįslės". 

 

2008.06.08: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Lietuvos infliacijos perspektyvos po artėjančio energijos 

šoko". 

 

2008.06.07: In memoriam akad. Eduardas Vilkas (1935-2008). 

 

http://neris.mii.lt/~ekonomika/Econlib/Kuodis_2009l.pdf
http://neris.mii.lt/~ekonomika/Econlib/Kuodis_2009j.pdf
http://neris.mii.lt/~ekonomika/Econlib/Kuodis_2009i.pdf
http://neris.mii.lt/~ekonomika/Econlib/Kuodis_2009h.pdf
http://neris.mii.lt/~ekonomika/Econlib/Kuodis_2009g.pdf
http://neris.mii.lt/~ekonomika/Econlib/Kuodis_2009e.pdf
http://neris.mii.lt/~ekonomika/Econlib/Kuodis_2009f.pdf
http://neris.mii.lt/~ekonomika/Econlib/renovacija.xls
http://neris.mii.lt/~ekonomika/Econlib/Kuodis_2009d.pdf
http://neris.mii.lt/~ekonomika/Econlib/Kuodis_2009c.pdf
http://neris.mii.lt/~ekonomika/Econlib/Kuodis_VZ_20090331.ppt
http://neris.mii.lt/~ekonomika/Econlib/KNA_long2.pdf
http://neris.mii.lt/~ekonomika/Econlib/Kuodis_2009b.pdf
http://neris.mii.lt/~ekonomika/Econlib/Kuodis_2009a.pdf
http://neris.mii.lt/~ekonomika/Econlib/Kuodis_2008l.pdf
http://neris.mii.lt/~ekonomika/Econlib/Kuodis_2008m.pdf
http://neris.mii.lt/~ekonomika/Econlib/Kuodis_2008k.pdf
http://neris.mii.lt/~ekonomika/Econlib/Kuodis_2008i.pdf
http://www.delfi.lt/archive/article.php?id=17731795
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2008.05.08: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Antrarūšių būsto paskolų krizė: kodėl JAV bankai nukentės 

labiau nei Lietuvos?". 

 

2008.05.08: pranešimas Panevėžio ir Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmų konferencijoje "Investicijos: 

mitai ir tikrovė" "Pasaulinė finansų krizė: priežastys ir pasekmės (Lietuvai)". 

 

2008.04.07: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Eurui – beveik dešimt metų: ar išsipildė į jį dėtos viltys?" 

(Redaktorių klaida: tekste sąvokos "mokesčių politika" turėtų būti "fiskalinė politika"). 

 

2008.03.06: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Pasaulinės krizės nuojauta: kas laukia svarbiausių pasaulio 

regionų?". 

 

2008.02.12: pokalbis su Leonidu Donskiu laidoje "Be pykčio" apie kapitalo įžūlumą, globalizaciją, 

ideologijos vietą ekonomikoje ir t.t.. 

 

2008.02.07: interviu laikraščiui "Ūkininko patarėjas" "Lietuvai stinga geros politikos ir... trupučio laimės". 

 

2008.02.06: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Ekonomika ir laimė (II): kodėl turtingesnės visuomenės 

netampa laimingesnės?". 

 

2008.02.05: R.Kuodis (Delfi): "Leo LT – vienos didelės aferos karūna". 

 

2008.01.21: komentaras žurnalui "Veidas" "Sušaudytas ir parduotas PVM". 

 

2008.01.06: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Ekonomika ir laimė (I): ko neparodo BVP augimas". 

 

2007 

 

2007.12.28: komentaras žurnalui "Veidas" "Švenčių įtaka ekonomikai". 

 

2007.12.06: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Nafta - 100 dolerių: kodėl pasaulio ir Lietuvos ekonomikos 

dar gyvos". 

 

2007.11.29: komentaras žurnalui "Veidas" "Mėsininkai, žurnalistai ir "Sodros" reforma". 

 

2007.11.27: interviu "Respublikai" "Nauja atominė elektrinė – amžiaus mitas". 

 

2007.11.16: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Didysis pasaulio ekonomikos galvosūkis ir JAV dolerio 

ateitis". 

 

2007.11.01: komentaras žurnalui "Veidas" "Geri laikai Europos ekonomikai". 

 

2007.10.16: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Demografinė bomba: kas susprogs ir kodėl". 

 

2007.10.04: komentaras žurnalui "Veidas" "Ekonomika ir ideologija". 

 

2007.09.16: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Kada kainos Lietuvoje pavys vakarietiškas". 

 

2007.09.06: komentaras žurnalui "Veidas" "Kas laimės karą keliuose". 

 

2007.08.09: komentaras žurnalui "Veidas" "Kas atsitiko aukštajam mokslui: ekonominė interpretacija". 

 

2007.07.12: komentaras žurnalui "Veidas" "Dviejų K. projektui atminti". 
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2007.06.14: komentaras žurnalui "Veidas" "Painiava dėl "progresinių mokesčių"". 

 

2007.05.05: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Paskolos palūkanos: kas jas lemia ir kokių tikėtis ateityje". 

 

2007.06.05: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Iš ko gyvena Lietuvos žmonės". 

 

2007.05.05: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Kaip finansuoti naująją atominę elektrinę". 

 

2007.04.05: straipsnis žurnalui "Valstybė" "Kas tas ūkio perkaitimas ir ar gresia jis Lietuvai". 

 

2007.02.26: pasiūlymų sąrašas LR Vyriausybei "Ekonominių reformų prioritetai 2007" (pastaboms). 

 

2007.02.09: pranešimas LLRI konferencijoje "Vidaus grėsmės Lietuvos energetikoje". 

 

2006 

 

2006.11.30: interviu portalui www.alfa.lt "Kodėl "Sodros" įmokoms reikia lubų". 

 

2006.11.12: interviu portalui www.lrt.lt "Dėl strateginių Lietuvos energetikos aspektų". 

 

2006.10.19: komentaras portalui www.alfa.lt "Euras ir atlyginimų didėjimas: ar yra dilema". 

 

2006.10.12: prezentacija "Ar buvo nekilnojamojo turto burbulas Lietuvoje?" "Verslo žinių" konferencijoje. 

 

2006.08.08: komentaras portalui www.alfa.lt "Grėsmių kupinas ekonomikos pusmetis". 

 

2006.05.15: komentaras www.bernardinai.lt apie socialinio draudimo sistemos paradoksus "Pensininkų 

ministrės "ašaros"". 

 

2006.05.09: paskaita VU MIF "Makroekonominė politika: centrinių bankų vaidmuo". 

 

2006.03.30 straipsnis "Viešųjų finansų krizė Lietuvoje ir jos padariniai" studijai "Lietuvos tauta: būklės ir 

raidos perspektyvų analizė". 

 

2006.01.30: straipsnių ciklas "Euras Lietuvai: už ir prieš" portalui www.bernardinai.lt. 

 

2005 

 

2005.12.05: interviu portalui www.bernardinai.lt "Apie 2006 metų Lietuvos biudžetą".   

 

2005.11.29 daug viešų diskusijų sukėlusiu elektros kainų klausimu: Laisvosios rinkos instituto 

konferencijoje "Rinka ar politika Lietuvos energetikoje" skaitytas pranešimas "Natūralios monopolijos 

Lietuvoje: ar yra alternatyva protingam reguliavimui".  

 

"Pinigų studijų" 2005 m. Nr. 1 yra R.Kuodžio ir N.Mačiulio straipsnis "Valiutų krizių prognozavimas: 

teoriniai ir praktiniai aspektai".   

 

2005 m. rudenį Estijos ir Latvijos centrinių bankų leidiniuose pasirodė mano straipsnis "Risks In Fulfilling 

Maastricht Convergence Criteria: Lithuania's Perspective".  

 

Laisvosios rinkos instituto seminare "Vokietijos ir Lietuvos kelias link euro: patirtis ir perspektyvos" 2005 m. 

liepos 14 d. skaitytas pranešimas "Euras Lietuvoje – už ir prieš (konceptualūs klausimai)" (papildytas).   
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http://neris.mii.lt/~ekonomika/Econlib/euras_nauda_trukumai_new.ppt


 

Atviros Lietuvos fondo organizuotoje apskrito stalo diskusijoje 2005 m. liepos 12 d. skaitytas pranešimas 

"Fiskalinės politikos taisyklės valdžioms žaboti".   

 

Portale www.politika.lt 2005 m. kovo mėn. paskelbtas straipsnis "Turto mokestis: už ir prieš". 

 

2004 

 

Transparency International Lietuvos skyriui parašiau straipsnį "Viešųjų projektų kaštų ir naudos analizė – 

pagrindinė priemonė kovoti su korupcija ir valdininkų nemokšiškumu". 

 

Vilniaus universiteto konferencijoje “Catalysts and Impediments of Economic Development in Central and 

Eastern Europe” (2004 m. spalio 14-15 d.) perskaitytas pranešimas "Reasons and Consequences of 

Suboptimal State of Public Finances in Lithuania". 

 

"Biudžeto deficitai – Lietuvos ekonomikos narkotikas" - "Verslo žinioms" prašant, 2004 m. spalio mėn. 

parašiau nuomonę į "VŽ" laiškų skiltį (platesnis variantas). 

 

"Mokesčių reformos politika" – "Verslo žinioms" prašant, 2004 m. liepos mėn. parašiau nuomonę į "VŽ" 

laiškų skiltį (platesnis variantas). 

 

Finansų analitikų asociacijoje 2004.02.19 skaityta paskaita "Ar kyla nekilnojamojo turto burbulas 

Lietuvoje". 

 

2003 

 

Studija "Socialinės politikos grupei" apie mažo Lietuvos biudžeto ir apsižiotų funkcijų gausos 

nesuderinamumo pasekmes. 
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