
Ιωάννης Ζαφειρίου  

Σε όλη τη διάρκεια της διεθνούς επαγγελματικής του σταδιοδρομίας στον τραπεζικό χώρο, 

ο κ. Ιωάννης Ζαφειρίου κατέλαβε θέσεις, που καλύπτουν όλο το φάσμα των 

χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων. Πρώτη του θέση ήταν στην Βankers Trust, στη Νέα 

Υόρκη, από όπου στην συνέχεια, τοποθετήθηκε στο Μιλάνο (Ιταλίας), με κύριο τομέα 

ευθύνης τους εγχώριους κρατικούς φορείς, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και εταιρείες 

στον τομέα των παραγώγων. Από τη θέση αυτή, εισήγαγε στην ιταλική αγορά τα δομημένα 

παράγωγα στις συναλλαγές. Το 1990, εντάχθηκε στο Τμήμα Επενδυτικής Τραπεζικής 

(Investment Banking), της Credit Suisse (Credit Suisse First Boston, CFSB) και με μια ομάδα 

συναδέλφων του ίδρυσε θυγατρική του ομίλου Credit Suisse, που επικεντρώθηκε στην 

προώθηση δομημένων παραγώγων στις συναλλαγές, απευθυνόμενη στους διεθνείς 

θεσμικούς πελάτες της CFSB (κυβερνητικοί οργανισμοί, χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 

εταιρείες). Το 1998, ανέλαβε Επικεφαλής του Ευρωπαϊκού Τμήματος Σταθερού 

Εισοδήματος και Μετοχών, στην CSFB που απευθύνονταν σε θεσμικούς πελάτες, στον 

ευρωπαϊκό χώρο. Από αυτή τη θέση, διαχειρίστηκε συναλλαγές που αφορούσαν την 

κεφαλαιαγορά ομολόγων, τα παράγωγα, το συνάλλαγμα και ήταν ο επικεφαλής των 

ομάδων, αρμόδιων για τα δομημένα χρηματοπιστωτικά προϊόντα και τις πωλήσεις, του 

Τμήματος Επενδυτικής Τραπεζικής(Investment Banking) για την Ευρώπη. Αυτή η 

δραστηριότητα αφορούσε τη διαχείριση ενός ευρέως φάσματος περιουσιακών στοιχείων, 

όπως ακίνητα, τιτλοποιήσεις, έκδοση και πώληση τίτλων του Δημοσίου, αντιστάθμιση 

συναλλαγματικού και επιτοκιακού κινδύνου. Με αυτές τις αρμοδιότητες διετέλεσε μέλος 

της Διεθνούς Διοικούσας και Διαχειριστικής Επιτροπής του CFSB. Το 2004, αναλαμβάνει το 

Τμήμα Wealth Management της Credit Suisse και δημιουργεί ένα Διεθνές Τμήμα 

Επενδυτικής Τραπεζικής, με την ονομασία Credit Suisse Solution Partners. Ο στόχος αυτού 

του Τμήματος ήταν να ανταποκριθεί στις πολύπλοκες ανάγκες των μεγάλων θεσμικών 

ιδιωτών πελατών της Τράπεζας. Περιελάμβανε τη δόμηση και εκτέλεση χρηματοδοτήσεων 

προερχομένων από μετοχές, συγχωνεύσεις και εξαγορές, επενδυτικές δομές και παράγωγα, 

καθώς και επενδύσεις και χρηματοδοτήσεις στον τομέα των ακινήτων. Συμμετείχε ως μέλος 

του Διοικητικού Συμβουλίου του Private Banking της Τράπεζας. Η μακρά συνεργασία του κ. 

Ζαφειρίου, τόσο με τους θεσμικούς, όσο και με τους ιδιώτες πελάτες, σε όλη τη διάρκεια 

της σταδιοδρομίας του, του επέτρεψε να ασχοληθεί σε βάθος με όλες της πλευρές των 

αναγκών αυτής της πελατειακής βάσης, στον τομέα των ακινήτων. Ειδικότερα, η 

απασχόλησή του περιελάμβανε τη χρηματοδότησης ακινήτων σε πολλές γεωγραφικές 

περιοχές (Ευρώπη, Ασία, ΗΠΑ), τη δημιουργία ευκαιριών σε ακίνητα για τους επενδυτές, 

την αξιοποίηση τους, την αντιστάθμιση συναλλαγματικού και επιτοκιακό κινδύνου, την 

αγορά και αξιοποίηση 14 επενδυτικών φορέων στον τομέα των ακινήτων, καθώς και την 

τιτλοποίηση της ακίνητης περιουσίας, όπου αυτό ήταν εφικτό. Ο κ. Ζαφειρίου είναι κάτοχος 

ΒΑ στα Οικονομικά από το Amherst College και MBA στα χρηματοοικονομικά από το NYU 

Stern School of Business της Νεας Υόρκης. Διετέλεσε μελος του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Ταμείου Χρηματοπιστωτικης Σταθερότητας ( ΤΧΣ) για την Ελλάδα, από το 2012 έως το 2015. 


