
Mokslinių tyrimų rezultatų pristatymas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje 

Kinijoje 

 

2018 m. lapkričio 8–10 d. Ekonomikos ir vadybos fakulteto Ekonomikos, apskaitos ir finansų 

instituto docentė dr. Daiva Makutėnienė dalyvavo 10-oje CAER-IFPRI tarptautinėje mokslinėje 

konferencijoje ,,40 Years of China‘s Agricultural and Rural Reforms: Farmers, Food and Futures“ 

(Guangzhou, Kinijos Respublika). Konferenciją organizavo Pietų Kinijos žemės ūkio universitetas, 

mokslo žurnalo ,,Kinijos žemės ūkio ekonomikos apžvalga“ redakcija, Tarptautinis maisto politikos 

tyrimų institutas bei Kinijos žemės ūkio universitetas. Joje dalyvavo mokslininkai iš JAV, 

Australijos, Olandijos, Vokietijos, Liberijos, Mongolijos, Kinijos, kurie pristatė savo mokslinius 

tyrimus žemės ūkio ekonomikos, kaimo plėtros, maisto aprūpinimo ir saugos, žemės ūkio rinkos ir 

prekybos, kaimo žmogiškojo kapitalo, gamtos išteklių naudojimo, aplinkos apsaugos, technologinių 

naujovių, tvaraus vystymosi ir kitose srityse.  

Doc. dr. D. Makutėnienė konferencijoje pristatė mokslinius tyrimus apie šalies ūkių 

produktyvumo pokyčių vertinimą, taikant Luenberger-Hicks-Moorsteen indeksą. Dalyvavimą šioje 

konferencijoje finansavo Lietuvos mokslo taryba iš Europos socialinio fondo lėšų pagal priemonę 

Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per 

praktinę mokslinę veiklą“.  

 

 

Presentation of scientific research results in the international scientific 

conference in China 

 

Associate Professor of the Faculty of Economics and Management, Institute of Economics, 

Accounting and Finance dr. Daiva Makutėnienė participated in the 10th International scientific 

conference ,,40 Years of China‘s Agricultural and Rural Reforms: Farmers, Food and Futures“ which 

was held on 8–10 November, 2018 in China, Guangzhou. The conference was organized by South 

China Agricultural University (SCAU), China Agricultural Economic Review (CAER), International 

Food Policy Research Institute (IFPRI) and China Agricultural University (CAU). It was attended by 

scientists from the USA, Australia, the Netherlands, Germany, Liberia, Mongolia and China, who 

presented their researches in the fields of agricultural economics and rural development, concerning 

the problems and challenges, such as institutional transformation, food security and safety, 

agricultural market and trade, rural human capital, technology innovation and sustainable 

development.  

In the conference, assoc. prof. D. Makutėnienė presented a research about agricultural 

productivity evolution by using Luenberger-Hicks-Moorsteen index. Participation in the conference 

was funded by the Research Council of Lithuania from European Social Fund under the measure 

No 09.3.3-LMT-K-712 ‘Development of competences of scientists, other researchers and students 

through practical research activities’. 



 

 

 


