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A tanulmány munkavállalói nézőpontból ismerteti a private equity társaságok 2012 és 

2018 közötti németországi aktivitását:  

– Ebben az időszakban 1.505 dokumentált kivásárlásra („buyouts“) került sor. A 

kivásárlások száma 2015. óta folyamatosan növekedik.  

– A foglalkoztatottak száma, alacsonyabb ütemben, de ugyancsak növekedik. A 

kivásárolt vállalkozásoknál 570.000 belföldi munkavállalót foglalkoztatnak.  

– A legfontosabb célágazat az egészségügy. Elsősorban kis- és középvállalkozások 

kivásárlására és fúziójára kerül sor.  

– A pénzügyi befektetők tulajdonában levő, több mint 2.000 belföldi foglalkoztatottal 

rendelkező vállalkozások több mint felénél mellőzték vagy megkerülték a paritásos 

alapon működő együttes döntéshozatalt.  

– 2013 és 2018 között 620 vállalkozás kivált a private equity tulajdonból, ezek 42%-át 

azonban ismét pénzügyi befektetőnek adták el. A vállalkozások 12%-a 

fizetésképtelenné vált.  

– Az alapok éves hozama 13% és 21% között mozgott, a 2016-ban induló újabb 

alapoknál a sáv felső szakaszában.  

– A private equity alapok többsége adóparadicsomokban van bejelentve.  

 

2012 és 2014 között a private equity aktivitások évente 160 kivásárlásra terjedtek ki. 

2015. óta folyamatos növekedés volt megfigyelhető, amely 2017-ben igen kiugró volt 

(+33%). 2018-ban újabb tetőzés következett be 324 kivásárlással (az előző évhez 

viszonyítva +10%).  

2017. óta a kisebb vállalkozások kivásárlása volt megfigyelhető. A célvállalkozások 

foglalkoztatottjainak száma 2012 és 2015 között 71.000 és 73.000 között mozgott, a 

kivásárlások 2016-ban bekövetkezett gyarapodásával 103.000-re növekedett, majd 

2018-ig 83.000-re esett vissza. Ezzel a kivásárolt vállalkozások foglalkoztatottjainak 

az összes társadalombiztosításra kötelezett foglalkoztatotthoz viszonyított aránya is 

csökkent és 2018-ban azok 0,25%-át tette ki.  

https://www.boeckler.de/de/faust-detail.htm?sync_id=HBS-008194


Egy ideig a kivásárlások a szolgáltatási szektorban csak néhány ágazatban növekedtek. 

Ez főleg a szoftver/IT és pénzügyi szolgáltatásokra és az egészségügyi szektorra 

érvényes, amelyre 2012-ben a vállalkozások és belföldi foglalkoztatottak egy-két 

százaléka jutott. 2018-ban már a kivásárlások egyharmada és a belföldi 

foglalkoztatottak szűk egyharmada ehhez az ágazathoz tartozott. A 2012 és 2018 

közötti időszakban az egészségügyi szektor a kivásárlások 15%-ával és a belföldi 

foglalkoztatottak 18%-ával első helyre került. Az egészségügyi szektorban a kivásárlás 

alanyai elsősorban orvosi praxisok voltak. A foglalkoztatottak szempontjából inkább 

az ápolási otthonok és ápolási szolgáltatók kivásárlása volt releváns.  
 

*  

 

Szakmai szervezetek tiltakozása az egészségügyi ellátási központoknak az orvosi 

praxisok körében terjeszkedése ellen, Medscape, 18. 04. 2022  

https://deutsch.medscape.com/artikelansicht/4911063?uac=347207CJ&faf=1&sso=tr

ue&impID=4160607&src=WNL_mdplsfeat_220413_mscpedit_de#vp_1  

A szabadfoglalkozású orvosok szövetsége (Virchowbund) és a Berlini Orvosi Kamara 

(Ärztekammer Berlin – ÄKB) az orvosi praxisokkal való spekuláció elleni törvény 

elfogadását követeli. Elsősorban a szemorvosi, fogorvosi, nefrológiai és háziorvosi 

praxisok kerültek a befektetők célkeresztjébe. Egy londoni befektető 2019. óta annyi 

szemorvosi praxist vásárolt fel Schleswig-Holstein Tartományban, hogy csak Kiel-ben 

a szemorvosi praxisok fele a „Sanoptis“ tulajdonában van.  

Befektetők által működtetett egészségügyi ellátási központok a fogorvosi ellátás 

területén, IGES-Institut, Berlin, Oktober 2020 (148 p.)  

https://www.iges.com/kunden/gesundheit/forschungsergebnisse/2020/zahnaerztliche-

mvz/index_ger.html ;  

https://www.iges.com/sites/igesgroup/iges.de/myzms/content/e6/e1621/e10211/e2489

3/e26287/e26288/e26290/attr_objs26292/Gutachten_Z-MVZ_IGES_2020-

10_web_ger.pdf  

Az IGES-Institut által 2020-ban a Betegpénztári Fogorvosok Szövetségi Egyesülése 

(Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung – KZBV) megbízásából készített tanulmány 

szerint 2015 és 2020 között az egészségügyi ellátási központok által működtetett 

fogorvosi praxisok száma 11-ről 207-re növekedett.  

Szakértői jelentés a pénzügyi befektetők tulajdonában levő egészségügyi ellátási 

központok bajorországi ténykedéséről, IGES-Institut, Berlin, März 2022 (38 p.):  

https://www.iges.com/sites/igesgroup/iges.de/myzms/content/e6/e1621/e10211/e2760

3/e27954/e27955/e27963/attr_objs27965/IGES-MVZ-Gutachten-April-2022-

Kurzfassung_ger.pdf  
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12.00 EUR: https://www.offizin-verlag.de/Rainer-Bobsin-Private-Equity-im-Bereich-
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