Grup MED. El model econòmic del COMB

El Grup MED, holding empresarial del COMB,
satisfet dels resultats econòmics de l’any 2009
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o inactives (quadre 1). En conjunt tenen 51.908
clients. Si hagués de resumir en una sola frase la
situació econòmica del COMB i de les seves empreses, diria: Estem força satisfets dels resultats
aconseguits durant l’any 2009. I aquesta afirmació
guanya significació si tenim en compte que descriu
una posició excepcional del Col·legi en el context
econòmic general de crisi financera i econòmica, la
més greu des de la Gran Recessió del 29.
Vull recalcar que la majoria d’aquestes empreses
–MED Secció Administrativa, MedOne, MedPatrimonia, MediValor i les SICAV– treballen oferint
serveis financers o gestionant patrimonis i, per tant,
les nostres empreses estan al bell mig del sector més
afectat per la crisi.
Com ho hem fet i quins resultats hem obtingut?
Primer, els resultats són prou bons (quadre 2) i
ens permeten seguir apostant per créixer. Créixer
perquè només serem útils als metges si som capaços d’oferir cada dia més productes, més adequats
i amb una millor qualitat de servei. Durant l’any
2009 hem obert noves línies de finançament per
als metges i hem aconseguit mantenir pràcticament el volum de crèdits concedits. Alhora hem
pogut augmentar el volum gestionat tant dels recursos invertibles com dels fons d’inversió.
Quins resultats? Hem arribat a 12.866 clients de
l’Àrea Bancària i constatem un creixement significatiu de metges MIR i estrangers. El 59% de nous
col·legiats han escollit obrir comptes a la nostra
àrea bancària, el doble de fa quatre anys. Els resultats econòmics de l’any ens permeten assegurar que
tot i la patacada de la borsa i, per tant, l’inevitable
efecte negatiu sobre els resultats de MediValor, que
va requerir la seva reconversió, el compte d’explotació de l’Àrea Bancària en el seu conjunt ens ha
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permès obtenir uns resultats equilibrats i encarar el
futur sense amenaces greus.
Vull destacar les activitats de Medicorasse que,
aquest 2009, ha aconseguit una implantació sòlida
i un creixement prometedor, tant a Madrid com a
les Illes Balears, i que ha estat capaç de créixer fins
als 40.607 clients, ha reforçat el servei d’atenció de
sinistres i ha configurat productes específics molt
atractius, com la pòlissa de salut, alhora que dóna
suport tècnic i de direcció a Pyme Mediación, SL,
la corredoria participada amb PIMEC.
Des de les empreses del Grup, alhora que donem
aquests serveis bancaris i asseguradors a metges i altres clients, som conscients que en uns moments
com aquests, en què la prudència i el rigor en la gestió econòmica són molt importants, cal tenir també
una visió a llarg termini que faci que els metges i el
Col·legi estiguem en condicions de crear oportunitats i generar ocupació, perquè els metges de Barcelona puguem oferir els nostres serveis professionals
i el nostre talent a un món ràpidament globalitzat i
on les oportunitats són molt importants, com també ho són els riscos. Amb aquesta visió hem fet les
primeres passes per impulsar la creació d’empreses
innovadores mèdiques, participant a través de Meditecnologia i del programa “Metge emprenedor”,
en més de 100 projectes empresarials, i posant en
contacte els metges amb idees potencialment empresarialitzables, amb les fonts de finançament i de
gestió empresarial més solvents. També hem participat en una societat de capital risc, Ingenia Capital.
El Grup MED és un holding empresarial, això significa que totes les empreses del COMB estan dins
d’una sola estructura fiscal, el que permet compartir
costos d’estructura, optimitzar recursos i, així mateix, una gestió de tresoreria global. L’any 2009, la
gestió de la tresoreria, comptant-hi els rendiments
dels actius (comptes corrents, ITF, dividends d’accions, SICAV i fons) i restant-hi els passius (préstecs i
pòlisses), ha donat un resultat positiu de més d’1,8
milions d’euros. Si comptem que el net invertible
del Grup és d’uns 6,8 milions d’euros, no cal dir
que el resultat, un rendiment de més del 27%, ens
omple de satisfacció ja que ens ha permès mantenir
les aportacions que el Grup MED fa al COMB, de
gairebé 2,8 milions d’euros, inclosos els lloguers, i
mantenir no només les baixes quotes col·legials de
què gaudim els metges en comparació amb altres
col·legis o col·lectius, sinó poder continuar l’ampli
catàleg de serveis corporatius que ens fan ser col·legi
de referència.
La crisi econòmica es preveu llarga al nostre país.
El 2009, la sanitat encara no ha rebut un gran impacte i, sortosament, les finances del COMB han
estat bones, molt bones, en realitat. Esperem que
els anys que vénen, que sens dubte seran molt durs,
puguem continuar dient el mateix. Comptem que,
amb l’esforç de tots els que treballem al Col·legi,
amb ganes de fer-ho bé i amb la confiança creixent
dels metges, ho podrem aconseguir.

