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Išsilavinimas
1977 - 1989: Vilniaus 15-oji vidurin÷ mokykla (dabar – Žv÷ryno gimnazija);
1989 - 1994: Vilniaus universiteto Ekonomikos ir finansų fakultetas. Ekonomin÷s kibernetikos
specialyb÷;
1993 - 1994: Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų institutas. Tarptautinių
santykių ir politologijos specialyb÷ (su pagyrimu);
1997 - 2001: doktorantūra Vilniaus universitete (Ekonomikos fakulteto Teorin÷s ekonomikos
katedroje);
2002.05.31: apginta daktaro disertacija “Socialin÷s apskaitos matricų ir bendrosios pusiausvyros
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1995 - 1996: Lietuvos Respublikos Ekonomikos ministerijos vyresnysis ekonomistas;
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1999 - 2000: Lietuvos banko Pinigų politikos departamento direktoriaus pavaduotojas,
Ekonominių tyrimų centro viršininkas;
2000 - … : Lietuvos banko Pinigų politikos departamento (nuo 2005 m. – Ekonomikos
departamentas) direktorius;
2001 - 2004: Lietuvos banko valdybos narys;
2012 - ... :.Lietuvos banko valdybos pirmininko pavaduotojas.
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1996 - 2009: Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto mokslinis bendradarbis;
2000 - ... : Lietuvos banko mokslinio žurnalo “Pinigų studijos” redakcin÷s kolegijos narys;
2002 - 2006: Lietuvos banko mokslinio žurnalo “Pinigų studijos” vyriausiasis redaktorius;
1998 - ... : VU Ekonomikos fakulteto, VU Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto,
Vytauto Didžiojo universiteto, Mykolo Riomerio universiteto, ISM Vadybos ir ekonomikos
universiteto ir kitų mokslo institucijų d÷stytojas (doc., prof.) (disciplinos: makroekonomika,
advanced macroeconomics, mikroekonomika, tarptautin÷s finansų rinkos, operacijų tyrimas,
pinigų sąjungų ekonomika, viešojo sektoriaus ekonomika etc.);
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2005 - 2007: EuroBaltic Centres of Excellence priežiūros valdybos narys;
2009 - ... : ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Senato narys;
2011 - ... : Kauno technologijos universiteto Tarybos narys;
2012 - ... : VU TVM Tarybos narys.

Dalyvavimas komisijose, komitetuose, darbo grup÷se
2002 - ... : Europos centrinio banko Pinigų politikos komiteto narys;
2002, 2003: LR Vyriausyb÷s komisijų mokesčių sistemos problemoms nagrin÷ti narys;
2002, 2007: LR Ūkio strategijos kūrimo komisijos narys, dalies apie valstyb÷s finansų strategiją
autorius;
2009 - 2011: Socialinio draudimo reformos darbo grup÷s narys;
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