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Сламеният премиер на Пеевски се изказа тези дни „компетентно“ по въпроса за фалирането
на КТБ АД. Всъщност, едва ли би трябвало някого да учудва поведението на г-н Орешарски,
след като се има предвид активната роля на неговите министри Петър Чобанов и Цветлин
Йовчев в атаката срещу банката... А може би и многобройните посещения на Пеевски в
правителствената вила по време на краткия му мандат не са били само на добра политическа
воля?!

Тенденциозни лъжи

Сериозен финансист, за какъвто г-н Орешарски претендира че е, би следвало да мисли, когато
говори. Преди всичко, г-н Орешарски би трябвало да знае, че цялата банкова система нараства
през този период, а особено банките с предимно българско участие. Основната причина за
това е световната финансова криза от 2008-2009 г., която ограничи активността на чуждите
банки в България предвид огромните проблеми на техните централи. Това в никакъв случай не
трябва да се приема като негативна тенденция, защото той би следвало да си спомня, че по
време на правителството на г-н Станишев, в което той беше финансов министър, делът на
чуждите банки надхвърляше 85%, в това число на гръцките — над 30%. Дали той си представя
как би функционирала икономиката на страната през следващите години, ако се разчиташе на
тях? Да не говорим, че по това време бяха изтеглени милиарди кьм централите от банковия
пазар в България. Изглежда обаче неговата памет е къса.

Освен това, г-н Орешарски би следвало да знае, че не правителството на г-н Борисов е
отговаряло за контрола върху банките, а Българска народна банка. Факт е, че съюзниците на
Борисов в първото правителство направиха всичко възможно да спрат развитието на КТБ АД
чрез долнопробни сигнали до Европейската комисия в Брюксел относно концентрация на
държавни пари и какво ли още не — сигнали, за които ЕК заключи, че нямат правно основание.
Сега, след като със съвместни усилия всички успяха да унищожат банката, интересът към
държавните пари спря, а балонът от лъжи се спука. И все пак, когато г-н Орешарски прави
своите инсинуации (въобще не става по-убедителен, когато се позовава на поръчания пасквил
на Аликс Партнърс), би следвало да е проверил, че през „инкриминирания“ от него период
2009-2014 г. капиталът на КТБ АД, вкл. и предоставения подчинен срочен дълг, е нараснал с
над 330%. В абсолютни числа това представлява над 660 милиона лева. Този капитал е бил
достатъчен да осигури стратегията за развитие на банката, увеличението на активите на
която е съпоставимо с увеличението на капитала — около 340%.

През този период освен редовните одити от външни одитори и от инспекции на БНБ, банката е
одитирана и от Голдман Сакс (във връзка с придобиването на дял от Оманския фонд). Наред с
това, банката е одитирана при подготовката на проспекта във връзка с емисията от облигации
на борсата в Дъблин през 2012 г. Нека все пак да напомня , че КТБ АД е единствената
българска финансова институция, успяла да емитира облигации на международните
финансови пазари. Разбира се, тук трябва да включа и редовните проверки от
международната рейтингова агенция Мудис. Всъщност КТБ АД беше единствената българска
банка с международен рейтинг, потвърден малко преди да бъде фалирана банката.

Двойни и тройни стандарти

Разбираемо е говоренето на сламения човек, който несъмнено е съучастник във фалирането
на банката. Но не мога да подмина цинизма на претендиращ за интелигентен и ерудиран
човек, твърдящ , че е „по-добре, че банката е фалирала, защото загубите щели да бъдат
по-големи“. Кои загуби намалихте, г-н Орешарски? Говоренето Ви в унисон с лакеите на
Пеевски от прокуратурата, както и неговите плазмодии Чобанов и Ментата, е лесно обяснимо!
Заради безгръбначието и раболепността Ви, позволихте да фалират КТБ АД. А след това Ви
фалираха и правителството.

Иначе, красноречиво доказателство за вашата „принципност“ са отпусканите два пъти от вас
държавна помощ на ПИБ. Първият път дори почти криминално, скрито от публиката и от ЕК!
Като показвате такива експертни познания, дали сте проверявали техните показатели,
познавате ли техния кредитен портфейл? Нали знаете, че ще Ви заболи главата, ако го
анализирате. Нищо, сега ще го боли главата принципния Димитър Костов, станал също така
подлога на групата за унищожаване на КТБ АД. Ще ми е интересно как ще разглеждат
експозициите на „несвързаните“ с Пеевски компании Водстрой98, ПСТ, Техноекспортстрой,
ПСХ, Табак маркет, Дореко, Булгартабак, Хермес солар, Вили вист и не знам какво още към ББР
и ПИБ?

В заключение, ще приложа линк към услужливо покрит анализ на Института за
икономически и фискални изследвания (INSTITUTE FOR RESEARCH IN ECONOMIC AND
FISCAL
ISSUES)
от
май
2015
г.
за
КТБ
АД:
http://en.irefeurope.org/SITES/en.irefeurope.org/IMG/pdf/iref_fffn_15-05_bez.pdf

Не, не потвърждава Вашето и на останалите кресльовци „компетентно“ мнение, но
нали в „демократичните“ общества е така, г-н Орешарски?

