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Rast štátnych podnikov 
 
V posledných rokoch prejavuje slovenská vláda zvýšený záujem o vlastníctvo alebo kontrolu v 
súkromných spoločnostiach. Ide o globálny trend a rast štátnych podnikov sa v roku 2014 odzrkadlil 
aj v rebríčku Fortune Global 500, kde oproti 9 % z roku 2005 zaznamenali štátne podniky nárast až 
na 23 %. Dôvodom je do určitej miery finančná kríza v roku 2008, kedy vlády v rámci záchrany 
prevzali vlastníctvo podielov v krachujúcich súkromných spoločnostiach. 
 
Významný nárast zaznamenali štátne podniky v Číne, kde mnohé ašpirujú na pozíciu globálnych 
hráčov. Aj na Slovensku pozorujeme zvýšený záujem týchto štátnych spoločností pri hľadaní svojich 
investičných možností v Európe. Čína neustále vylepšuje model štátneho podniku prostredníctvom 
reforiem zameraných na skvalitnenie riadenia, správy a ziskovosti podniku. 
 
Účel, poslanie a ciele štátnych podnikov sú iné a súvisia s určitým aspektom verejných služieb, resp. 
sociálnym poslaním. Preto ak chceme merať ich efektívnosť, musíme zhodnotiť nielen finančné 
výkony, ale aj ďalšie sociálne alebo strategické výhody, ktoré krajine prinášajú. 
 
Slovenská vláda sa zamerala najmä na strategický energetický sektor. Príkladom je  nedávna 
akvizícia SPP a náznaky, že by mohla zvažovať zvýšenie svojho podielu v Slovenských 
elektrárňach. Štátne podniky môžu zainteresovaným osobám priniesť skutočné hodnoty. Pre úspech 
slovenských štátnych podnikov bude však potrebné vopred jasne stanoviť účel a poslanie v 
nadväznosti na všeobecné finančné a sociálne ciele podniku.  
 
Po druhé, pre dobré riadenie a správu podniku je skôr potrebný kvalifikovaný a skúsený manažment, 
než len politicky prepojené osoby. Štátny podnik musí byť transparentný a za tvorbu hodnôt v súlade 
s deklarovaným poslaním sa musí zodpovedať slovenskej verejnosti. Skutočne prinesú štátne 
podniky ľuďom na Slovensku hodnoty alebo sa bude ich riadenie poberať nesprávnym smerom? 
Toto je však v rukách vlády a správne riadený slovenský štátny podnik bude musieť prejsť dlhú 
cestu, aby sa obnovila spokojnosť verejnosti a dôvera v politikov a verejný sektor. 
 
 

The growth of state owned enterprises 
 

In recent years the Slovak government has shown increasing interest in ownership or control of 

private companies. This is part of a global trend which in 2014 has seen State Owned Enterprises 

('SOEs') grow to make up 23% of Fortune Global 500 companies, which is up from only 9% in 2005. 

This is partly due to the financial crisis in 2008 when governments took ownership interests in 

bankrupt private companies that they bailed out. 

 

The growth of Chinese SOEs has been significant with many having ambitions to become global 

players. This has been visible in Slovakia as we see increasing interest by these SOEs looking for 

investment opportunities in Europe. China is still refining its SOE model with recent reforms to 

improve governance and profitability. 
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SOEs have a different purpose, mission and objectives which relate to some aspect of public service 
and/or social outcomes. So in order to measure their effectiveness, we need to measure not only 
financial performance but also other social or strategic benefits they bring to the country. 

 

The Slovak government's main focus has been on the strategic energy sector, e.g. the recent 

acquisition of SPP and indications that they may be considering increasing their shareholding in 

Slovenske Elektrarne. SOEs can deliver real value to stakeholders, however, the success of Slovak 

SOEs will require setting a clear purpose and mission upfront, which links to its broad financial and 

social objectives. 

 

Secondly, competent experienced management are essential to good governance rather than just 

politically aligned persons. The SOE must be transparent and accountable to the Slovak public in 

delivering value as per its stated mission. Will Slovak SOEs really deliver value to the Slovak people 

or will they be mismanaged? While this is in the hands of the government, a well managed Slovak 

SOE would go a long way to restoring public confidence and trust in politicians and the public sector. 


