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Καθηγητής Ιωάννης Μουρμούρας
Καθηγητής Μακροοικονομικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας στη Θεσσαλονίκη (εκλέχθηκε ομοφώνως στη θέση αυτή
το 2001 σε ηλικία 36 ετών). Έχει στο ενεργητικό του δεκαετή ακαδημαϊκή
προϋπηρεσία (tenured) σε γνωστά Βρετανικά Πανεπιστήμια (Λονδίνο, Σαουθάμπτον,
Εδιμβούργο) ενώ υπήρξε επισκέπτης Καθηγητής σε αμερικανικά και ευρωπαϊκά
Πανεπιστήμια. Έχει Διδακτορικό από το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου και είναι
απόφοιτoς του ΑΠΘ και του LSE.
Έχει διατελέσει Υφυπουργός Οικονομικών στην τρικομματική Κυβέρνηση του
Λουκά Παπαδήμου, Οικονομικός Σύμβουλος του Πρωθυπουργού της Ελλάδος
Αντώνη Σαμαρά και Διευθυντής του Οικονομικού του Γραφείου.
Θεωρείται ειδήμων σε θέματα που αφορούν την Οικονομική και Νομισματική Ένωση
στην Ευρώπη και είναι συγγραφέας τεσσάρων βιβλίων πάνω σε αυτό το αντικείμενο.
Επίσης, ερευνητικές του μελέτες στη δυναμική Μακροοικονομική, στη θεωρία
Οικονομικής Πολιτικής, στα Νομισματικά (ανεξαρτησία κεντρικών τραπεζών, κλπ)
και στα Διεθνή Χρηματοοικονομικά έχουν δημοσιευθεί σε έγκυρα ακαδημαϊκά
περιοδικά όπως το Oxford Economic Papers, Journal of Macroeconomics, European
Journal of Political Economy, Economics Letters, κλπ. και έχουν χρηματοδοτηθεί από
το Economic and Social Research Council της Μ. Βρετανίας, την European
Commission, το Leverhulme Trust, κλπ.
Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τεσσάρων ετών με την ελληνική κρίση χρέους να
βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας οικονομικής ατζέντας και με την ιδιότητα
του κυβερνητικού αξιωματούχου και Συμβούλου, είχε την ευκαιρία να προετοιμάσει
και να συμμετάσχει σε διμερή και διεθνή φόρα με τους Aρχηγούς των κυβερνήσεων
των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους επικεφαλής του ΔΝΤ, της ΕΚΤ
και λοιπών κεντρικών τραπεζών, τους Προέδρους των Ευρωπαϊκών θεσμικών
οργάνων (Commission, Eurogroup, etc.), CEOs και επικεφαλής οικονομολόγους των
διεθνών επενδυτικών τραπεζών και οίκων πιστοληπτικής αξιολόγησης, κλπ.
Κατά τη διάρκεια του δεύτερου εξαμήνου του περασμένου έτους πραγματοποίησε
roadshows και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού (Νέα Υόρκη, Ουάσιγκτον, Λονδίνο)
μιλώντας σε διεθνείς επενδυτές για την επάνοδο του ελληνικού δημοσίου στις αγορές
κεφαλαίου, ενώ παράλληλα έδωσε διαλέξεις στο Harvard University, Council on
Foreign Relations, Brookings, Institute of International Finance, LSE, Bruegel
Institute, κλπ.
Σημαντικότερα άρθρα, μελέτες και βιβλία του για την ευρωπαϊκή κρίση χρέους:
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Η θητεία του κ. Τρισέ ( Α΄ και Β΄ μέρος ), Καθημερινή (2011)
Το Σύμφωνο για το Eυρώ, Φιλελεύθερη Έμφαση (2011)
The price of austerity for indebted Greece, Financial Times (2012)
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Towards a wider concept of conditionality, Wall Street Journal (2012)
Οι προκλήσεις του ευρωπαϊκού τραπεζικού συστήματος, Βήμα (2013)
Οδικός Xάρτης επανόδου της Ελλάδος στις διεθνείς κεφαλαιαγορές (2013)
How to solve the austerity puzzle at the Europeriphery,
(Research seminar, Harvard University, 2013)
Προς ένα νέο παγκόσμιο συντονισμό των νομισματικών αρχών,
Euro2day (2014)
Τρεις συν μία παρατηρήσεις για τη νομισματική στρατηγική της ΕΚΤ (2014)
Μία επικαιροποιημένη ανάλυση βιωσιμότητας του ελληνικού δημόσιου
χρέους (2014)
Προς μία πρόωρη έξοδος του ΔΝΤ και την επιστροφή στην
κανονικότητα: πώς, πότε; (2014)
Πώς είναι εφικτή η άμεση μείωση των φορολογικών συντελεστών
στην Ελλάδα; Μία Πρόταση (2014).
Η Διπλή Κρίση Δημόσιου Χρέους – Τραπεζών (Εκδ. Γερμανός, 2013), σελ. 250
Μετά τη Διπλή Κρίση (υπό έκδοση, Οκτώβριος 2014), σελ. 240.

Άλλα βιβλία του:
Οι Νέες Προκλήσεις της Οικονομικής Πολιτικής στην εποχή του Ευρώ (Εκδ.
Κριτική, 2003).
Monetary Policy at the European Periphery (Springer, 2000).
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