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Νεότερες εξελίξεις στο χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ μετά την κατάρρευση της 

Silicon Valley Bank. 

 

Η διαδικασία αναδιάταξης του α/ τραπεζικού συστήματος συνεχίζεται  με αμείωτο ρυθμό καθώς 

μετά την εξαγορά της Signature Bank από την τράπεζα Flagstar και η Silicon Valley Bridge 

Bank/ SVBB, διάδοχο σχήμα της Silicon Valley Bank/ SVB μετά την ανάληψη του ελέγχου της 

τελευταίας από την αρμόδια ρυθμιστική Αρχή των ΗΠΑ (FDIC), πέρασε στον έλεγχο της First-

Citizens Bank & Trust Company/ FCB.  

 

Ειδικότερα, η FCB σύνηψε συμφωνία εξαγοράς και ανάληψης όλων των καταθέσεων και 

χορηγήσεων της SVB, η οποία περιλαμβάνει την αγορά περιουσιακών στοιχείων - μεταξύ των 

οποίων και 17 υποκαταστήματα- αξίας περίπου $ 72 δισεκ. με έκπτωση τάξεως $16,5 δισεκ. 

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της FDIC, από τα περιουσιακά στοιχεία που διέθετε η Silicon 

Valley Bridge Bank προ της πωλήσεως της, θα παραμείνουν υπό τη διαχείριση της FDIC περί  

τα $ 90 δισεκ., κυρίως υπό τη μορφή χρεογράφων. Επιπλέον, η εν λόγω ρυθμιστική Αρχή έλαβε 

δικαιώματα ανατίμησης επί των μετοχών της FCB, δυνητικής αξίας έως και $ 500 εκ. 

 

Αναφορικά με το χαρτοφυλάκιο χορηγήσεων της  SVBB η συμφωνία μεταξύ FDIC και  First–

Citizens Bank προβλέπει ότι θα υπάρξει επιμερισμός ζημιών ή, αντίστοιχα, διαμοιρασμός 

κερδών από ενδεχόμενες ανακτήσεις  δανείων που καλύπτονται από την επιτευχθείσα 

συμφωνία. Επισημαίνεται ότι το  εκτιμώμενο κόστος της χρεοκοπίας της SVB για την 

Ομοσπονδιακή Αρχή Εγγύησης Καταθέσεων (FDIC) ανέρχεται σε $ 20 δισεκ., αν και το ακριβές 

ποσό θα προσδιοριστεί αφού  τερματιστεί πλήρως το καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης. 

 

Υπενθυμίζεται ότι η  FDIC δημιούργησε τη Silicon Valley Bridge Bank,  αμέσως μετά τη διακοπή 

της λειτουργίας της SVB (10/3), με εντολή των Αρχών της πολιτείας της Καλιφόρνια, και την 

ανάληψη της διαχείρισης της εν λόγω τράπεζας από την ίδια την Ομοσπονδιακή Αρχή 

Εγγύησης Καταθέσεων (FDIC) των ΗΠΑ προκειμένου να διασφαλιστούν οι καταθέσεις των 

πελατών της SVB. 

 

Συναφώς, αναφέρεται ότι σήμερα (28/3) έλαβε χώρα στην αρμόδια Επιτροπή της Γερουσίας 

(Senate Banking Committee) η πρώτη συνεδρίαση για τα αίτια που προκάλεσαν την πρόσφατη 

τραπεζική κρίση, με τη συμμετοχή και ακρόαση εκπροσώπων της FDIC, της Κεντρικής 

Τράπεζας (FED) και του Υπ. Οικονομικών των ΗΠΑ (Treasury). 

 

Για πληρέστερη πληροφόρηση, βλ.: 

 

- Ανακοίνωση FDIC 

  https://www.fdic.gov/resources/resolutions/bank-failures/failed-bank-list/silicon-valley.html. 

https://www.fdic.gov/resources/resolutions/bank-failures/failed-bank-list/silicon-valley.html

