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Európában az ápolási szolgáltatók és ápolási ingatlanok területén új szereplőként
jelennek meg a Private-Equity-befektetők. A pwc tanácsadó cég az elmúlt évben
Németországban összesen 29 ambuláns ápolási szolgálat adásvételét rögzítette,
amelyek közül a vevő tíz esetben Private-Equity-befektető volt. 2019-ben csak négy
tranzakcióra került sor idegen tőke közreműködésével. Az ápolási ingatlanok
vonatkozásában az előző évben 3,4 milliárd EUR tranzakciós volument jegyeztek
(2015-ben: 800 millió EUR). Az elmúlt évek során évente öt ápolási intézmény
Private-Equity-befektetők általi felvásárlására került sor. 2017. óta azonban a
befektetők évente 20 ápolási vállalkozást szereztek meg. A pwc tranzakciós monitora
szerint a kereslet továbbra is növekedni fog.
A Private Equity üzleti modellje jelentősen eltér más privát befektetőkétől: csak ötnyolc éves horizonttal rendelkező otthonokat vásárolnak, akvizícióikat nagy láncokba
szervezik át, magas nyereséggel adják el őket. A második legnagyobb németországi
ápolási szolgáltatót, a 20.000 ággyal rendelkező Alloheim-ot például 2013 és 2017
közötti tulajdonosa, a Carlyle Private-Equity-cég a vételi ár hatszorosáért adta tovább.
A befektetők célja nem az időskorúak és betegek ellátása, hanem a haszonszerzés. Ezt
a jelenséget „financializálódásnak” nevezik. A pénzügyi piac már nem a „reális
gazdaság” – ebben az esetben az ápolási ingatlanok tulajdonosainak – szolgáltatója, a
haszonorientáltság már a foglalkoztatottakra és az ápolásra szorulókra is átcsap, pl. az
ápolási otthonokban biztosított rosszabb munkakörülmények vagy az egyébként
ápolásra fordítandó közpénzek eltérítése formájában.
Az ápolási otthonok ágazata teljes átrendeződési folyamatban van. A 15 legnagyobb
ápolási otthoncsoport közül csak három működik közhasznú társaságként. A
közhasznú fenntartók által működtetett ápolási vállalkozások ugyan szövetségi
szinten még 8.115 intézménnyel rendelkeznek (1999. óta + 62%), a privát fenntartók
azonban 112%-kal gyarapodtak és 6.750 intézményt működtetnek.
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