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საქართველოს საწარმოო ძალებისა და ბუნებრივიე რესურსების

შემსწავლელი ცენტრი

მესხია იაშა

დაბადების თარიღი: 1946წ. 29 დეკემბერი

ოჯახური მდგომარეობა: დაოჯახებული

განყოფილება ადამიანური და ბუნებრივ-რეკრეაციული რესურსების, მათი გამოყენების და ტურიზმის
განყოფილება

თანამდებობა: მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი

სამეცნიერო ხარისხი: ეკონომიკის მეცნიერებათა დოქტორი

განათლება :

(უმაღლესი სასწავლებლები)

უმაღლესი- თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (1962-1967).
ასპირანტურა-სსრკ მეცნიერებათა აკადემიის ცენტრალური ეკონომიკურ-მათემატიკური
ინსტიტუტი (1969-1972).

დოქტორანტურა-მ.ვ. ლომონოსოვის სახელობის მოსკოვის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (1984-
1985).

მეორადი განათლება- მოსკოვის მართვის ინსტიტუტი (1979-1980).

კვალიფიკაცია: ინჟინერ-ეკონომისტი.

პუბლიკაციები: ქართულ და უცხოურ ენებზე გამოქვეყნებული მაქვს300-ზე მეტი ნაშრომი, მათ შორის 35
მონოგრაფია და სახელმძღვანელო.

კვლევის სფერო : მაკროეკონომიკა, რეგიონული ეკონომიკა, ფინანსები, აღრიცხვა და აუდიტი.

სამუშაო გამოცდილება :  პროფესორი, საერთაშორისო ბიზნესის კათედრის ხელმძღვანელი - ივანე ჯავახიშვილის
სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (2013-დღემდე).

 უფროსი მეცნიერ მუშაკი, სექტორის გამგე, განყოფილების გამგე - საქართველოს სსრ
სახელმწიფო საგეგმო კომიტეტთან არსებული ეკონომიკისა და დაგეგმვის სამეცნიერო-
კვლევითი ინსტიტუტი (1972-1983).

 დირექტორი - სსრკ სტატისტიკის სახელმწიფო კომიტეტის აღრიცხვისა და სტატისტიკის
დარგთაშორისი ინსტიტუტის საქართველოს ფილიალი (1986-1990).

 რექტორი - კადრების კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების რესპუბლიკური
ეკონომიკური ინსტიტუტი (1990-1991).

 დირექტორი - საქართველოს რესპუბლიკის ეკონომიკისა და ფინანსთა სამინისტროს
ეკონომიკისა და ფინანსების სამეცნიერო-კვლევითი ინსტიტუტი (1991-1992).

 დირექტორი - საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს ფინანსების სამეცნიერო-კვლევითი
ინსტიტუტი (1991-2004).

 თავმჯდომარის პირველი მოადგილე, თავმჯდომარე - საქართველოს კონტროლის პალატა
(2004-2008).

 მთავარი სპეციალისტი - საქართველოს მთავრობის სახელმწიფო კანცელარია (2008- 2009).

 მინისტრის მრჩეველი, საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის
სამინისტრო (2013-2014).



მიღებული ჯილდოები :  საქართველოს ღირსების ორდენი მეცნიერებაში შეტანილი წვლილისათვის (2001).
 საქართველოს ღირსების ორდენი მეცნიერებაში შეტანილი წვლილისათვის (2012).
 კომკავშირის პრემიის ლაურეატი მეცნიერების, ტექნიკისა და წარმოების დარგში (1976).
 საქართველოს სახელმწიფო პრემიის ლაურეატი მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში (2004).

საერთაშორისო კონტაქტები : ნიუ-იორკის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, საერთაშორისო ჟურნალების: “THE
CAUCASUS”, და “BLACK SEA”-ის სარედაქციო კოლეგიის წევრი.

აღიარება : საქართველოს ეკონომიკურ მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი, ეგრისის სამეცნიერო
აკადემიის წევრი, საქართველოს ეროვნულ და სოციალურ ურთიერთობათა აკადემიის წევრი,
საქართველოს ბიზნესის მეცნიერებათა აკადემიის წევრი, სხვადასხვა სამეცნიერო და
საკონსულტაციო საბჭოების წევრი.

საკონტაქტო ინფორმაცია:

მისამართი: kostavas q. 69

კორპუსი : 10

სართული : 5

მობილური:
877-40-51-51

ქალაქის : 237-40-75

იმეილი : iashameskhia@gmail.com


