A sok kicsi velunk
sokra megy
EGY EGESZSEGUGYI

REFORM elsodleges feladata az

egeszsegben eltoltott evek szamanak novelese - veli Lukacs
Marianna, a Patika Egeszsegpenztar ugyvezeto igazgat6ja,
aki szerint az onkentes egeszsegpenztari szektor rengeteg
segftseget es peldat tud mutatni a kovetkezo reformhoz.
oA

Patika csoport latvanyosan
fej16dott az elmiilt evekben. Mivel csabitjak magukhoz az iigyfeleket?
- A Patika csoportr61 mindenkinek elsore a
Patika Egeszsegpenztar jut eszebe, de az elmult evekben elindultunk premium egeszsegpenztarral es onkentes nyugdfjpenztarral is. Az onkentes egeszsegpenztarak
15
eve mukodhetnek Magyarorszagon, mi 10
evesek es nyitottak vagyunk, vagyis barki
szamara elerhetoen az elsok kozott indultunk. Megalakulasunk
6ta a legnagyobb
erenyunk a fiiggetlenseg. Ez azt jelenti,
hogy a tiibbi penztarnak altalaban banki,
biztosft6i Mttere van, vagy va/amilyen
penziigyi csoport all mogotte. Ebbol a szempontb61 donto ev lehet az idei, hiszen a gazdasagi valsag kellos kozepen feketen-feheren, szamokban
merhetoen
kiderul, ez
mekkora erteket kepvisel. Mi gyakorlatilag
penzugyi-egeszsegiigyi
szolgaltatast nylijtunk, es jelenleg egyik szektor sem favorit.
Ennek ellen ere nem gondolom, hogy a
helyzetiink nehezebb lenne az iden, sot. Az
elso harom h6napban ketszer annyi beleponk \iolt, mint amennyi altalaban.

dalr61 pedig a sok kicsi sokra megy elvet
mi a gyakorlatban is kamatoztatjuk.
aponta figyeljuk a portf6li6t, konkretan a
penziigy minden este ugy zarja a napot,
hogy minden fillert befektet. A fegyelmezett, kitart6 munka minket igazolt, hiszen
a kimutatasok szerint az elert hozamunkb6l koriilbelUl ket szazalek volt az, amit a
mi munkatarsaink
szereztek azzal, hogy
figyeltek, es akar egy ejszakara is befektettek a vagyont.

oA penztari

o Az

szektor kapcsan mostanaban a negativ hozamokkal
van tele a
sajt6. A Patika kasszai hogyan teljesitettek?
- 2008-ban a Patikapenztar hozama nett6
hat, az OJ Pillere nett6 het szazalek lett.
Persze lehet erre azt mondani, hogy az
egeszsegpenztaraknak
bezzeg konnyu,
mert rovid likvid eszkozokben tartjak a
penzuket. Megis azt gondolom, itt sokat
szamft a fiiggetlenseg. Megalakulasunk
6ta a fiiggetlenseget szinten erteknek tekinta Concorde AlapkezeJ6 kezeli a penziinket, hozzMeszem, nagyon j6t. Masik 01-

"Ha azzal szamolunk,
hogy ma Magyarorszagon 3,9 milli6 munkavalla/6 van, de ebbol csak
1,5 milli6 onkentes nyugdfjpenztari tag, akkor
van meg 2,5 milli6 fa,
akit meg lehet szerezni. "

idei befektetesi
piac nem sok jot
iger. Mire szamit 2009-ben?
- Erre mondjak azt, hogy a multbeli hozamok soha nem adnak semmire fgeretet, de
egy dologban biztosak vagyunk: mi a piacnal jobb teljesftmenyt csinalunk. Amikor
sok ewel ezelott megkotottiik a Concordedal a szerzodest, abban maradtunk, hogy
amfg a szektorban senki nem tud naluk
jobb hozamot elemi, addig nem palyaztatjuk meg a vagyonkezelesunket.
Tfz eve ez
kizar6lagosan az a feladatuk, s ez szerintern sokat elarul. Atlagon feJUl teljesitettiink a nyugdfjpenztari agazatban is - a

legjobb lett a hozamunk a valaszthat6 portf6lioval nem rendelkezo szereplok kozott
-, es itt tovabbra is erosfteni akarunk. Hiaba terjednek mas hirek, velemenyem szerint a teljes onkentes penztari piac - vagyis a nyugdfjpenztari is - nagyon komolyan
telftetlen piac. Egy ilyen penztarban mindenki tag lehet, akinek van jovedelme vagy
munkaviszonya. Ha azzal szamolunk, hogy
ma Magyarorszagon 3,9 milli6 munkavallal6 van, de ebbol csak 1,5 mil1i6 onkentes
nyugdfjpenztari
tag, akkor van meg 2,5
millio fa, akit meg lehet szerezni. Mindazonaltal mindenkinek
azt mondjuk, most
nem szabad kapkodni a valtassal, viszont
mindenkinek erdemes a kockazatokat ugy
megosztani, hogy akar ket onkentes penztarban is fialtassa a penzet.
f'.lOn szerint mik az onkentes nyugdijkasszak e16nyei mas megtakaritasi
formakhoz kepest?
- Az adokedvezmeny mellett ez olyan befektetesi forma, amelyrol tudja az ember,
hogy biztosan nem fogja elkolteni, fgy ez
az aranytartalek.
Hajlamosak
vagyunk
koltekezni, de ha valaki a 20-as, 30-as eveiben kezd el gyiijtogetni, nagyon komoly
megtakarftast
osszeszedhet
a nyugdfjaseveire. Sajnos ezt meg nem ertik az emberek, a 20-30 eves korosztaly most, a jelenben akar fogyasztani. Azonban a fogyaszt6i tarsadalom valsagaval nagyon hamar
eljon az az ida, amikor a mostaninal sokkal fontosabb lesz az ongondoskodas.

oAz egeszsegiigyi

reform inditasakor,
200B-ban iigy tiint, a Patika Egeszsegpenztar
erdekelt lesz ezen a piacon, es eleinte on is lelkesedett a valtozasokert.
Kes6bb viszont tObbszor

elesen binilta az elkepzeleseket.
Mi
eredmenyezte
ezt a palfordulast?
- Az egeszsegtigy tertileten nem nagyon
tiirtennek erdemi valtozasok,
pedig ez
minden embert erint, sztikseg van reformokra. De azt, amit kigondoltak, a gyakorlatban nem lehetett megvalositani,
es
nem lett volna jo az embereknek.
En abban gondolkodtam, hogy ha egy ilyen piacra beleptink, mit tudunk adni a tagoknak. Egy szolgaltatovallalat
csakis abbol
indulhat ki, mi az a hozzaadott ertek, az
a tiibblet, amelyet at tud adni az tigyfeleinek. Nem lattam azokat az elanyiiket, ertekeket, amelyek azt szolgaltak volna,
hogy az emberek egeszsegesebbek
legyenek. Ezert ereztem sztikseget, hogy
kritikus legyek, es hogy ennek hangot is
adjak. Az ida pedig minket igazolt, hiszen a parlament vegtil visszavonta a tiirvenyt.
OMi az a hozzaadott
ertek, amelyet
nem latott, de sziikseg lenne ra?
- Mindenki tudja, hogy a magyarok atlagosan iit-hat evvel riividebb ideig elnek,
mint Nyugat-Europa lakosai, de amit meg
nem tudunk, hogy az egeszsegben eltiiltiitt
evek szama mennyivel kevesebb. Azt gondolom, ha valaki elkezd egy egeszsegtigyi
reformot, akkor ez a legfontosabb szempont. Szerintem az egeszsegben eltiiltiitt
evek szamat kell niivelni.

oA gyakorlatban

ehhez mityen eszkozok leteznek?
- Ez politikai diintes. Egy dolog viszont biztos: van mar iinkentes egeszsegpenztari
szektor 800 ezer taggal, ez pedig rengeteg
olyan alternatfv segitseget es peldat mutathat a kiivetkeza egeszsegtigyi reformhoz,
amelyet akar egy az egyben, vagy akar modosftasokkal at lehetne venni. Itt van peldaul a patikakartya. Regota hangoztatott
ohaj egy olyan tajkartya bevezetese, amely
a tagok adatainak riigzitesen till alkalmas
peldaul elektronikus
elszamolasra
vagy
akar receptfelirasra es -kivaltasra. Itt van
peldaul a mienk, ezt nehany apro valtoztatassal lehetne erre hasznalni. De ami talan
ennel is fontosabb, mi tudunk az egeszsegtigyi szolgaltatokkal szerzadest kiitni, tudunk veltik alkudni az arban, es ellenarizziik a tevekenysegiiket penziigyi, egeszsegszakmai szempontbol. Ez persze a politikusok dolga, de rengeteg olyan technika van,
amelyet erdemes az iinkentes egeszsegpenztari szektorbol atvenni.
OAz onok strategiaja
eddig is a tObb
lab on alIas volt. Mityen iranyba terjeszkedik a csoport a kOzeljovoben?
- Az egeszsegpenztarral
kezdttink, azutan
jiitt a nyugdijpenztar, his zen az a mi logikank szerint egy lecsupaszitott egeszsegpenztar, mert ott csak befizetesek vannak,
es csak a vagyont kell kezelni. Most egy
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harmadik labat is niivesztUnk: ahogy peldat tudtunk mutatni abban, hogyan lehet
egy iinkentes egeszsegtigyi
elJatorendszert megcsinaIni es mUkiidtetni, abban is
peldat szeretnenk mutatni, hogyan lehet
magan-egeszsegiigyi
szolgaltatokat
mukiidtetni. Elsa lepesben egy gyogyszertarat vasaroltunk, de mindenkeppen
orszagos lancot szeretnenk letrehozni. Jelenleg
234 patikaban mukiidik a Patika csoport
tagjainak
nyiljtott ingyenes szuraprogram, a terv ennek a kiterjesztese, termeszetesen a sajat gyogyszertarainkban
is.

