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Moldindconbank confirmă că creşterea excepţională demonstrată este
rezultatul activităţii eficiente
În legătură cu apariţia în mijloacele de informare în masă a comentariilor şi
afirmaţiilor tendenţioase şi nefondate referitor la activitatea Băncii şi rezultatele înalte
obţinute, BC Moldindconbak S.A. declară următoarele:
Pe parcursul întregii sale activităţi, Moldindconbank a demonstrat creşterea
indicatorilor săi financiari. Această creştere este rezultatul strategiei economice a Băncii pe
termen lung, practică utilizată şi de alte instituţii comerciale care generează în rezultatul
activităţii sale profit. Pe parcursul ultimilor ani, Moldindconbank demonstrează o
intensificare a ritmului de creştere, ce depăşeşte media pe sistemul bancar şi care se
datorează atît conjuncturii macroeconomice favorabile, cît şi realizării efective a propriei
strategii de dezvoltare.
Printre măsurile strategice realizate este necesar de menţionat lărgirea semnificativă
a reţelei teritoriale de filiale şi agenţii, implementarea produselor şi tehnologiilor bancare noi,
implementarea măsurilor de motivare a angajaţilor şi sporirea productivităţii muncii,
optimizarea cheltuielilor curente, modernizarea tehnologică a Băncii, precum şi multe alte
măsuri, ale căror scop final este atragerea clienţilor noi şi creşterea activelor. Rolul deosebit
de important în obţinerea rezultatelor înalte ale Băncii a jucat colaborarea fructuoasă cu
organizaţiile financiare internaţionale notorii.
Realitatea a demonstrat eficacitatea strategiei şi măsurilor realizate. Astfel, ritmul
mediu anual de creştere a activelor Băncii în ultimii 10 ani a constituit 28%, faţă de
creşterea medie anuală pe sistemul bancar de 22%, portofoliul de credite în mediu s-a
majorat cu 27% anual în comparaţie cu 21% înregistrat de sistemul bancar autohton,
capitalul băncii a sporit cu 22% faţă de 15% în mediu pe sistem.
Statistica respectivă demonstrează o activitate mai eficientă a BC
„Moldindconbank” S.A. în comparaţie cu nivelul mediu pe sistemul bancar, fiind şi un
rezultat firesc, căci băncile mai eficiente mereu demonstrează dinamica peste nivelul
mediu, iar Moldindconbank face parte din ele.
În anul 2013, creşterea activelor Moldindconbank a fost una semnificativă şi a
constituit 49%, ceea ce reprezintă în mare parte rezultatul atragerii resurselor financiare sub
formă de depozite ale clienţilor şi împrumuturi externe de la organizaţiile financiare
internaţionale, demonstrînd prin aceasta încrederea înaltă ale clienţilor şi partenerilor de
care se bucură Banca.
Moldindconbank ocupă locul 3 după volumul depozitelor atrase de la persoane fizice
şi juridice şi locul 1 după volumul împrumuturilor atrase de la organizaţiile financiare

internaţionale. Suma resurselor financiare atrase de la organizaţiile financiare internaţionale
a depăşit 1,5 miliarde lei, ceea ce a constituit cca 12% din activele băncii.
Totodată, este necesar de menţionat că, creşterea activelor în anul 2013 nu este un
record pentru Bancă, acesta fiind înregistrat în anul 2007, cînd BC „Moldindconbank” S.A. a
demonstrat o dinamică de 55%.
De asemenea şi în raport cu alte bănci autohtone această creştere nu este cea mai
înaltă pentru acelaşi an 2013.
În legătură cu aceasta, afirmaţiile aşa numitor „experţi” anonimi despre creşterea
„nefirească” sau „artificială” a BC „Moldindconbank” S.A. nu pot fi argumentate. De către
aşa numiţii „experţi” anonimi s-a menţionat că creşterea indicatorilor Băncii este
„disproporţionată” în raport cu condiţiile economice actuale ale Republicii Moldova. Acest
lucru nu poate corespunde realităţii dat fiind faptul că PIB-ul Republicii Moldova în anul
2013 a crescut cu 8,9%, fiind cel mai înalt indicator din spaţiul european şi concomitent un
record istoric pentru Republica Moldova. Conform logicii acestor experţi anonimi, poate şi
creşterea PIB-lui Republicii Moldova pentru anul 2013 este „nefirească” şi
„disproporţionată”?
Activitatea eficientă a Băncii urmează a fi continuată, fapt ce constituie un obiectiv
firesc pentru toţi participanţii: clienţi, acţionari, parteneri şi statul.
În această ordine de idei, ca exemplu, este necesar de menţionat că volumul tuturor
plăţilor în bugetul public naţional al Republicii Moldova pentru anul 2013 efectuat de către
BC „Moldindconbank” S.A. a constituit 97 milioane de lei.
Referitor la acuzaţiile nefondate aduse Băncii privind implicarea în procesul de
spălare de bani, Moldindconbank reafirmă poziţia sa anterioară că toate operaţiunile
efectuate pe parcursul anului 2013, cât şi pe parcursul întregii sale activităţi, au fost
efectuate în strictă conformitate cu legislaţia Republicii Moldova şi a actelor normative ale
Băncii Naţionale a Moldovei. Informaţiile recente apărute în mijloacele de informare în
masă (adevărul.md) confirmă acest lucru.
În acest sens, Moldindconbank declară oficial că, fiind una din cele mai mari şi
importante bănci din sistemul bancar autohton, este un partener de încredere pentru toţi
clienţii fără excepţii, inclusiv un partener disciplinat şi de încredere al statului Republica
Moldova. Toate ipotezele subiective şi tendenţioase referitor la creşterea „nefirească” şi
„disproporţionată” a Băncii, precum şi acuzaţiile de implicare în „spălarea” de bani au
acelaşi scop: să păteze înalta reputaţie a BC „Moldindconbank” S.A. acumulată în rîndul
clienţilor pe parcursul a multor ani de activitate, şi reprezintă nimic altceva decît concurenţă
neloială.

