IN MEMORIAM

ПРОФ. Д-Р ИК. Н. ИЛИЯ ГЕОРГИЕВ
(1933 -2015 г.)
На 14.7.2015 г. почина уважаваният учен проф. д-р ик. н. Илия
Георгиев, дългогодишен сътрудник на Института за икономически
изследвания при БАН и член на редакционните колегии на сп.
„Икономическа мисъл” и „Икономически изследвания”, издавани от
инстиута.
Проф. Илия Георгиев е роден на 12.01.1933 г. в с. Звъничево,
Пазарджишко. Завършва икономика на промишлеността във ВИИ „К.
Маркс”, сега УНСС, през 1952 г. Научната му кариеира в Икономическия
институт на БАН започва през 1962 г. Защитава научни степени доктор
(1969) и доктор на икономическите науки (1982). Придобива научните
звания ст. н. с. ІІ ст. (1972), ст. н. с. І ст. (1984) и професор (1988).
Проф. Илия Георгиев е известен учен в областта на макроикономическата политика, управлението на иновационните процеси и
корпоративното управление на предприятията. Сред публикациите,
които определят неговата следа в българската наука, са: „Материалоемкост и икономическа ефективност в машиностроенето”; „Производствени мощности – методология, създаване, използване”; „Ефективност на научно-техническия прогрес”; „Наука – производство –
потребление”; „Корпоративно управление на предприятията при масовата приватизация в България”. Последната му книга „Корпоративно
управление”, написана в съавторство с Илиана Георгиева, е публикувана през 2012 г. и се използва и като учебник за студентие от УНСС и
други университети.
Всепризнат методолог на научните изследвания, проф. Илия
Георгиев допринася за издигане на тяхното качество не само в
Института за икономически изследвания при БАН като дългогодишен
председател на научния му съвет, но и в страната като член и зам.председател на Специализирания научен съвет по отраслова икономика и на Научната комисия по икономически науки към Висшата
атестационна комисия при Министерски съвет на Р България, както и
като ръководител и рецензент на голям брой докторанти.
Безспорен е приносът му за издигане равнището на сп. „Икономическа мисъл” и сп. „Икономически изследвания”.
С кончината на проф. Илия Георгиев икономическата колегия
изгуби един признат учен.

Поклон пред светлата му памет!
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