Д-р Глигор Бишев

Роден:
Април 5, 1958

Образование:
1976/77 - 1979/80
Економски Факултет, Скопје
1980/81-1981/82
Постдипломски студии на Економскиот факултет во Скопје
Насока: Монетарно - кредитна теорија и политика
1985
Одбрана на магистерски труд: Понудата на пари во современата монетарна теорија
1991
Одбрана на Докторска дисертација на Економскиот факултет во Скопје: Понудата и
побарувачката на пари - случајот на Југославија

Специјализација:
Гостин истражувач на Виенскиот институт за споредбени економски студии, 1997
Лондонска школа за економија и политички науки, 1995

Курсеви:
· Центар за централно банкарски студии во Банката на Англија, Институт на ММФ во Вашингтон
и Виена, Банка на Франција, Национална банка на Австрија и Национална банка на Грција

Сегашно работно место:
· Прв генерален директор - Стопанска банка АД - Скопје
· Вонреден професор на Економскиот факултет, Прилеп, по предметите: банкарски менаџмент
и меѓународни финансии и на постдипломските студии
· Професор на Постдипломски студии на Економскиот факултет, Скопје, по предметот
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монетарен систем и политика
· Професор на Постдипломски студии на Економскиот институт, Скопје, по предметите:
меѓународни финансии и финансиски системи и банкарство
· Предавач на курсевите на Комисијата за хартии од вредност
· Ментор на еден магистерски труд, член на комисии за одбрана на четири магистерски труда и
претседател на комисија за одбрана на еден докторат
· Рецензент на три книги кои служат како учебни помагала на Економскиот факултет во Скопје,
Факултетот за угостителство во Охрид и Правниот Факултет во Скопје
Работно искуство:
· Декември 1984 започна како помлад економист во Народната Банка на Македонија
· Во 1993 година стана Генерален Директор, во 1994 беше назначен за Вицегувернер, а во
периодот 1997 до 2000 беше Заменик гувернер на Народната банка на Македонија

Други активности:
· Член на Управниот одбор на Агенцијата за санација на банките, 1995-1999
· Член на техничкиот одбор на МАНУ за истражувачкиот проект: Стратегија за економски
развој на Македонија, 1996-1998
· Член на Управниот одбор на Пазарот на пари, 1997-2000
· Копретседавач на Втората работна маса за економска обнова и развој на Пактот за
стабилност, Јануари - Јуни 2000
· Член на Комисијата за хартии од вредност, Март 1999 - Октомври 2003

Истражувачка работа:
Еден од креаторите на новата валута и на реформите во Македонија. Исто така, ги истражувал
реформите во скоро сите транзициони економии. Учествувал во истражувачки проекти во
областите на банкарството, монетарната теорија и политика, применетата економија,
економскиот развој, политики на курсот, платниот биланс, меѓународните финансиски
институции, тековите на капитал, корпоративното финансирање, инвестициите и финансиските
пазари.

Научна работа:
Две книги, 207 статии, дискусии и истражувачки студии во професионални и научни магазини
во Македонија, Австрија, Бугарија и Словенија. Исто така, учествува на симпозиуми во земјата
и во странство.
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