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Κατάρρευση της Silicon Valley Bank (SVB). Μέτρα της α/ κυβέρνησης για αποφυγή νέας 

συστημικής κρίσης.  
 

Η ξαφνική ανακοίνωση του SVB Financial Group, την παρελθούσα Πέμπτη (9/3) ότι θα 

επιχειρούσε να αντλήσει περισσότερα από $ 2 δισεκ. νέων κεφαλαίων προκειμένου να καλύψει 

ζημίες από την πώληση μέρους του χαρτοφυλακίου κρατικών ομολόγων που διατηρούσε, 

πυροδότησε αλυσιδωτές αντιδράσεις στις χρηματαγορές και το τραπεζικό σύστημα των ΗΠΑ, 

καθώς η εταιρεία επιχειρηματικών κεφαλαίων (vc) Founders Fund, από κοινού με άλλες 

εταιρείες της χρηματοπιστωτικής αγοράς, συμβούλευσαν τους πελάτες τους να αποσύρουν 

άμεσα τα κεφάλαιά τους από την εν λόγω τράπεζα.  
 

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε την απώλεια του 60% της αξίας των μετοχών της SVB μέσα σε 

διάστημα ολίγων ωρών, θυμίζοντας την κατάρρευση της Bear Stearns και ακολούθως τη 

χρεοκοπία της τράπεζας Lehman Brothers το 2008 που επέφερε την μεγάλη χρηματοπιστωτική 

κρίση της προηγούμενης δεκαετίας. Η απώλεια μεγάλου μέρους της  χρηματιστηριακής αξίας 

της SVB και ο φόβος για μαζική εκροή κεφαλαίων είχαν ως αποτέλεσμα τη διακοπή της 

λειτουργίας της τράπεζας την Παρασκευή (10/3) με εντολή των Αρχών της πολιτείας της 

Καλιφόρνια, ενώ η Ομοσπονδιακή Αρχή Εγγύησης Καταθέσεων (FDIC) των ΗΠΑ ανέλαβε 

διαχειριστής προκειμένου να διασφαλιστούν οι καταθέσεις των πελατών της τράπεζας. 
 

Σημειώνεται ότι η Silicon Valley Bank αποτελούσε, μέχρι πρότινος, τη 16η μεγαλύτερη τράπεζα 

των ΗΠΑ, με ιδιαίτερη απήχηση μεταξύ των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας, ειδικότερα των 

νεοφυών επιχειρήσεων, πραγματοποιώντας συναλλαγές με το ήμισυ περίπου του συνόλου 

των α/ εταιρειών startups που χρηματοδοτούνται από venture capitals. Η Silicon Valley Bank 

διέθετε συνολικό ενεργητικό αξίας $ 209 δισεκ. και περίπου $ 175,4 δισεκ. σε συνολικές 

καταθέσεις, στις 31 Δεκεμβρίου 2022. 
 

Συναφώς, μέρος του οικοσυστήματος των περιφερειακών και πολιτειακών τραπεζών των ΗΠΑ 

δέχεται πιέσεις μετά την κατάρρευση της SVB και τη θέση της υπό τον έλεγχο της 

Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Εγγύησης Καταθέσεων (FDIC) των ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, η First 

Republic Bank, με έδρα τον Άγιο Φραγκίσκο, στις προσυνεδριακές συναλλαγές της Wall Street, 

13/3 είχε απώλειες περί το 70%, και η Signature Bank της Νέας Υόρκης ετέθη υπό τον έλεγχο 

του εποπτικού φορέα του χρηματοπιστωτικού συστήματος της ομώνυμης πολιτείας στη Νέα 

Υόρκη (NYDFS), ενώ η διαχείρισή της επίσης ανελήφθη από την ομοσπονδιακή υπηρεσία 

εγγύησης καταθέσεων (FDIC). 
 

Σε κοινή ανακοίνωση, τις απογευματινές ώρες της Κυριακής, η Υπουργός Οικονομικών των 

ΗΠΑ, κα Yellen, ο Πρόεδρος της Federal Reserve κ. Powell και ο Πρόεδρος της FDIC κ. 

Gruenberg έκαναν γνωστό ότι το σύνολο των καταθετών της SVB και της Signature Bank  θα 

έχουν, από 13/3, άμεση πρόσβαση στα χρήματά τους, ενώ αποφασίστηκε και η πλήρης 

διασφάλιση όλων των καταθέσεων σε οποιαδήποτε άλλη τράπεζα απαιτηθεί. Εκτιμάται ότι με 

την εγγύηση όλων των καταθέσεων, δηλαδή και εκείνων που δεν υπάγονταν κανονικά υπό 

εγγύηση στην FDIC (καταθέσεις αξίας άνω των $ 250 χιλ.), η αμερικανική κυβέρνηση επιδιώκει 



να θέσει υπό έλεγχο την αιφνίδια τραπεζική κρίση, αποτρέποντας την μαζική άντληση 

καταθέσεων (bank runs) από το τραπεζικό σύστημα. 
 

Σε έκτακτο, σημερινό διάγγελμα του, ο Πρόεδρος Biden παρείχε διαβεβαιώσεις ότι το 

χρηματοπιστωτικό σύστημα των ΗΠΑ είναι ασφαλές και δεν κινδυνεύει από ενδεχόμενη 

κατάρρευση. Στο πλαίσιο αυτό, ο Α/ Πρόεδρος ανέφερε ότι το σύνολο των καταθέσεων στις α/ 

τράπεζες είναι εξασφαλισμένο, επισημαίνοντας ωστόσο ότι η ομοσπονδιακή προστασία δεν 

επεκτείνεται στους επενδυτές και μετόχους των τραπεζών, ενώ, επίσης, τα ανώτερα στελέχη 

των εν λόγω τραπεζικών ιδρυμάτων θα αντικατασταθούν άμεσα. Παράλληλα, προαναγγέλθηκε 

η αυστηροποίηση του θεσμικού πλαισίου του χρηματοπιστωτικού κλάδου, για αποφυγή 

ανάλογων φαινομένων στο μέλλον. 
 

Επισημαίνεται ωστόσο ότι κατ΄ εκτίμηση μερίδας οικονομικών αναλυτών, υπό το πρίσμα των 

τελευταίων αυτών εξελίξεων, η FED ενδέχεται να αποφύγει την περαιτέρω αύξηση των 

επιτοκίων, στη συνεδρίασή της την επόμενη εβδομάδα, επικαλούμενη τις εν λόγω πιέσεις στον 

χρηματοπιστωτικό τομέα. 
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