
Czarny scenariusz się sprawdza! 

Nie wierzę w niezdementowane informacje. 
Aleksander Gorczakow

Już od wielu miesięcy informowaliśmy na naszych portalach, że tan patologiczny system finansowy
jest  na  skraju  upadku.  Władze  robiły  i  robią  wszystko  aby  opina  publiczna  nie  poznała
rzeczywistego stanu rzeczy, ale co gorsze nie robiły i nie robią nic, by tej sytuacji zapobiec. Jedyne,
co  czynią  to  dementują  informacje,  oskarżając  media  o destabilizowanie  systemu finansowego.
Prezes NBP Adam Glapiński zagalopował się do granic absurdu obwiniając dwóch dziennikarzy o
zdestabilizowanie systemu finansowego, zapewniając przy tym, że system jest bezpieczny. Nasuwa
się  pytanie,  co  to  za  bezpieczny  system,  który  może  zostać  zdestabilizowany  przez  dwóch
dziennikarzy. Natomiast na konferencji  prasowej Komitetu Stabilności Finansowej zastosowano
starą  zasadę,  że  jak  fakty  są  inne  od  oczekiwanych,  to  tylko  gorzej  dla  faktów  i  zagrożono
dziennikarzom, że jeśli będą  informować o złej kondycji systemu to mogą się spodziewać sankcji
prawnych i  że takie  informacje  to  fake news.  Zapewniono jednocześnie,  że  Bankowy Fundusz
Gwarancyjny jest wystarczającym zabezpieczeniem dla depozytów Polaków do kwoty 100 tyś. euro
a prezes NBP ponownie zapewnił, że NBP jest przygotowany, by wesprzeć Getin Bank i Idea Bank,
chodź już do takiego wsparcia doszło, gdyż Getin Bank został zwolniony z podatku bankowego.   

Ale może przejdźmy do faktów i pytań, na które koniecznie musimy sobie odpowiedzieć by znać
rzeczywisty san rzeczy. 

Pierwsze i zasadnicze pytanie, które zresztą nie padło na konferencji prasowej Komitetu Stabilności
Finansowej,  to  to  jaki  procent  środków  znajduje  się  na  koncie  Bankowego  Funduszu
Gwarancyjnego w stosunku do depozytów Polaków we wszystkich bankach w Polsce?  

Z  naszej  wiedzy  wynika,  że  Bankowy  Fundusz  Gwarancyjny  został  znacznie  uszczuplony  w
wyniku wypłat  jakich dokonał na rzecz poszkodowanych m.in.  ze Skoku Wołomin i  SK Bank.
Obecnie  środki  zgromadzone  przez  BFG pokrywają  ok.  1,7% gwarantowanych  przez  państwo
depozytów. Czytaj tu: https://www.bfg.pl/o-nas/wybrane-fundusze-bfg/ 

Drugie pytanie dotyczy materii prawnej, która w kontekście ostatnich zdarzeń,  wokół tak wrażliwej
materii jak system finansowy, jawi się przerażająco. Otóż nikt o zdrowych zmysłach nie jest fanem
działalności  Pana Czarneckiego,  ale  zachowania  legislatywy (sejmu)  działającej  na telefoniczne
zlecenie,  chodź  by  nawet  wicemarszałka,  by  wrogo  przejąć  Getin  Bank,  są  działaniami  już
kompletnie kompromitującymi system stanowienia prawa w Polsce.

I wreszcie trzecie pytanie - o tajemnice handlową, tu nazywaną tajemnicą bankową, w kontekście
działań  gospodarczych  inkryminowanych  banków  a  bezpieczeństwem  ich  klientów.  Otóż
wyobraźmy  sobie,  że  jakaś  spółka  z  o.o.  lub  akcyjna,  niebędąca  bankiem,  popada  w  kłopoty
finansowe  i  nie  rozlicza  się  ze  swoimi  klientami,  gdy  klienci  domagają  się  wyjaśnień  to  ta
nierzetelna firma odsyła ich z kwitkiem mówiąc: – to jest nasza tajemnica handlowa.   

Wszystkie słabe rządy opierają się na tym, że kneblują mądrzejszej części narodu usta. 
 Georg Christoph Lichtenberg       
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