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Εξελίξεις στο α/ χρηματοπιστωτικό σύστημα λόγω της κατάρρευσης της Silicon Valley 

Bank (SVB). 

Το α/ τραπεζικό ίδρυμα Flagstar Bank, θυγατρική της New York Community Banκ, συνήψε 19/3 

συμφωνία με την αρμόδια ρυθμιστική Αρχή FDIC για την εξαγορά καταθέσεων και δανείων της 

Signature Bank με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία, υπενθυμίζεται, ανέστειλε τη δραστηριότητα 

της κατόπιν παρέμβασης των εποπτικών αρχών την προηγούμενη εβδομάδα. Σύμφωνα με 

ανακοίνωση της FDIC, η επιτευχθείσα συμφωνία περιλαμβάνει την εξαγορά του συνόλου των 

καταθέσεων της Signature Bank, μέρους του χαρτοφυλακίου δανείων της, καθώς και το σύνολο 

των 40 υποκαταστημάτων της. Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται ότι η συμφωνία θα επιβαρύνει 

την   ομοσπονδιακή Αρχή ασφάλισης καταθέσεων (FDIC) με $ 2,5 δισ. περίπου, ενώ τα ίδια 

κεφάλαια της εν λόγω Αρχής ανέρχονταν σε $ 128,2 δισ., στα  τέλη του 2022. 

Επισημαίνεται ότι, την Παρασκευή 17/3 η μητρική εταιρεία του ομίλου της Silicon Valley Bank, 

SVB Financial, υπέβαλε, στο πτωχευτικό δικαστήριο της Νέας Υόρκης, αίτηση προστασίας από 

τους πιστωτές της (chapter 11). Πρόκειται για τη μεγαλύτερη αίτηση πτώχευσης λόγω 

κατάρρευσης α/ τραπεζικού ιδρύματος μετά την πτώχευση της Washington Mutual Inc. το 2008. 

Αναλυτές αναφέρουν ότι η εν λόγω αίτηση θα επιτρέψει στους επιτελείς της SVB Financial να 

ρευστοποιήσουν τα υπόλοιπα περιουσιακά στοιχεία και τις επενδύσεις που διατηρεί η μητρική, 

μεταξύ των οποίων και της επενδυτικής εταιρείας SVB Capital η οποία διαθέτει επενδυτικό 

χαρτοφυλάκιο αξίας $ 9,5 δισ. Σημειώνεται ότι η Silicon Valley Bank λειτουργεί πλέον ως Silicon 

Valley Bridge Bank N.A. υπό τον έλεγχο της Federal Deposit Insurance Corp. (FDIC), και δεν 

αποτελεί μέρος της αίτησης πτώχευσης. 

Αναφορικά με την  First Republic Bank, την τρίτη κατά σειρά πληγείσα τράπεζα ΗΠΑ λόγω 

της κατάρρευσης της SVB, έντεκα αμερικανικές τράπεζες, μεταξύ των οποίων οι Bank of 

America, Citigroup και JPMorgan, συμφώνησαν να της παράσχουν πρόσθετη ρευστότητα 

καταθέσεων ύψους $ 30 δισ., σε ένδειξη της «εμπιστοσύνης τους στο τραπεζικό σύστημα» των 

ΗΠΑ, όπως ανέφεραν σε σχετική κοινή ανακοίνωσή τους, και της «γενικότερης δέσμευσής τους 

να βοηθήσουν τις τράπεζες να εξυπηρετούν τους πελάτες τους». 

Εξάλλου, σε εφαρμογή του σχεδίου “Bank Term Funding Program”, που ανακοινώθηκε στις 

12/3, η  Κεντρική Τράπεζα ΗΠΑ (FED) έχει ήδη χορηγήσει δάνεια σχεδόν $ 12 δισ. σε 

αμερικανικές τράπεζες, στο πλαίσιο των έκτακτων μέτρων τόνωσης της εμπιστοσύνης στο 

τραπεζικό σύστημα ΗΠΑ. Πέραν τούτου, η FED έχει προβλέψει τη διάθεση πρόσθετου 

βραχυπρόθεσμου δανεισμού έως και $ 152 δισ. στις α/ εμπορικές τράπεζες, σε περίπτωση 

που χρειαστεί. Η πρόβλεψη αυτή θα προστεθεί στα $ 142,8 δισ. που διατέθηκαν την 

προηγούμενη εβδομάδα στις δύο τράπεζες-γέφυρες που δημιουργήθηκαν για τη διάσωση των 

SVB και Signature Bank, επιβαρύνοντας τον ισολογισμό της FED κατά περίπου $ 300 δισ. σε 

διάστημα μιας μόλις εβδομάδας. 



 

Ως προς την πολιτική ηγεσία των ΗΠΑ, σε δηλώσεις της στην Επιτροπή Οικονομικών της 

Γερουσίας, η Υπουργός Οικονομικών κα Yellen τόνισε ότι τα έκτακτα μέτρα που 

ανακοινώθηκαν από το υπουργείο Οικονομικών και από άλλες ρυθμιστικές αρχές ΗΠΑ για την 

τόνωση της εμπιστοσύνης του κοινού στο τραπεζικό σύστημα, μετά την κατάρρευση της SVB, 

υπογραμμίζουν την αποφασιστικότητα της αμερικανικής κυβέρνησης για την προστασία των 

καταθετών. Παράλληλα, ο Α/ Πρόεδρος ανέφερε σε σχετικές δηλώσεις του ότι όταν οι τράπεζες 

αποτυγχάνουν λόγω κακοδιαχείρισης και ανάληψης υπερβολικού κινδύνου θα πρέπει οι 

αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές να επιβάλλουν τις αρμόζουσες ποινές ευκολότερα, και απηύθυνε 

έκκληση στο Κογκρέσο για διαμόρφωση πλαισίου που επιτρέπει την επιβολή αυστηρότερων 

ποινών στα ανώτερα τραπεζικά στελέχη των οποίων η κακοδιαχείριση συνέβαλε στην αποτυχία 

των ιδρυμάτων τους. 

Συναφώς, οι κεντρικές τράπεζες των ΗΠΑ, της Ελβετίας, του Καναδά, η Τράπεζα της Αγγλίας, 

η Τράπεζα της Ιαπωνίας και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανακοίνωσαν, λίγο μετά την 

αναγγελία της εξαγοράς της Credit Suisse από την επίσης ελβετική UBS, ότι αναλαμβάνουν 

κοινή, συντονισμένη δράση για να βελτιώσουν την παγκόσμια πρόσβαση στην ρευστότητα και 

για να καθησυχάσουν τις αγορές εν μέσω της κρίσης εμπιστοσύνης προς το τραπεζικό 

σύστημα, συντονισμός με ορίζοντα τουλάχιστον έως τα τέλη Απριλίου, σύμφωνα με σχετική 

ανακοίνωση της FED. 

Για πληρέστερη πληροφόρηση, βλ.: 

- Ανακοίνωση Λευκού Οίκου 

  https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2023/03/17/fact-

sheet-president-biden-urges-congressional-action-to-strengthen-accountability-for-

senior-bank-executives/  

- Ανακοίνωση FED,  

  https://www.federalreserve.gov/newsevents/pressreleases/monetary20230319a.htm 
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