
PUOLA
SUOMALAISYRITYSTEN
TOIMINTAYMPÄRISTÖNÄ

Heliste Piia, Mattila Marja, Krzysztof Stachowiak

PU
O

LA
 SU

O
M

A
LA

ISY
R

ITY
STEN

 TO
IM

IN
TAY

M
PÄ

R
ISTÖ

N
Ä

B
-83



HELSINGIN KAUPPAKORKEAKOULUN

JULKAISUJA

B-83

Piia Heliste – Marja Mattila – Krzysztof Stachowiak 

PUOLA SUOMALAISyRItyStEN 

tOIMINtAyMPäRIStöNä



© Piia Heliste, Marja Mattila, Krzysztof Stachowiak ja 
Helsingin kauppakorkeakoulu

ISSN 0356-889X
ISBN 978-952-488-198-2

E-versio:
ISBN 978-952-488-199-9

Helsingin kauppakorkeakoulu - 
HSE Print 2007



  

 i 

Tiivistelmä 
”Puola suomalaisyritysten toimintaympäristönä” -raportti on osa Helsingin 
kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskuksen ”Managing 
Business in Turbulent Markets” -tutkimushanketta, jonka päärahoittajana toimii TEKES. 
Tutkimushankkeessa paneudutaan suomalaisyritysten toimintaan nopeasti kehittyvillä 
markkina-alueilla ja tarkastellaan niiden kilpailukykyä. Tässä raportissa tarkastellaan 
Puolan liiketoimintaympäristön kehitystä eri näkökulmista. Talouskehitystä kuvataan 
tärkeimpien makrotalouden indikaattorien valossa. Yritysten kohtaaman paikallisen 
liiketoimintaympäristön kehitystä valotetaan sekä virallisten (esim. lainsäädäntö) että 
epävirallisten (liiketoimintakäytännöt) instituutioiden avulla. Tutkimukseen haastateltiin 
15 Puolassa toimivan suomalaisyrityksen edustajaa.  
 
Puolan talouskasvu on ollut melko vauhdikasta viimeisten vuosikymmenien aikana siitä 
huolimatta, että kasvu on viime vuosina jäänyt jälkeen useimpien muiden KIE-maiden 
talouden kasvuluvuista. Samaan aikaan Puolan hintataso on kasvanut erittäin 
maltillisesti ja maan inflaatiotaso on pysynyt kohtuullisena verrattuna muihin KIE-
maihin. Puolan suurten markkinoiden luoma valtava potentiaali, maan keskeinen sijainti 
EU:n sisämarkkinoihin nähden sekä kustannustason säilyminen edullisena ovatkin 
vahvistaneet Puolan kilpailukykyä ulkomaisten sijoittajien silmissä.  
 
Suomalaisyritysten etabloituminen Puolaan alkoi hitaasti jo ennen maan siirtymistä 
sosialistisesta järjestelmästä kohti markkinaehtoisempaa hallintoa. Suomalaisyritysten 
etabloitumiskehityksen piikit asettuvat kuitenkin selvästi kahteen ajanjaksoon: Puolan 
EU-jäsenyysneuvottelujen käynnistymiseen vuonna 1998 sekä maan varsinaisen EU-
jäsenyyden toteutumiseen vuonna 2004. Tämän jälkeen Puola on Viron, Venäjän ja 
Unkarin ohella ollut suomalaisyritysten suosituimpia kohteita Keski- ja Itä-Euroopan 
markkinoilla. 
 
Liiketoimintaympäristönä Puola nähdään kuitenkin edelleen melko haastavana, etenkin 
verrattuna suomalaisyritysten suosimaan Viroon. Puolan poliittisen elämän epävakaus 
horjuttaa koko yhteiskunnan sisäistä tasapainoa ja poliittisten nimitysten aiheuttamat 
valtionyhtiöiden ja instituutioiden ”saneeraukset” heikentävät liiketoimintaympäristön 
funktioiden jatkuvuutta. Niin ikään tehottoman yksityistämisprosessin myötä jäljellä 
oleva suuri valtionyhtiöiden määrä hämmentää osin markkinoiden toimintaa ja rapauttaa 
vapaiden yksityisten markkinoiden ideaa.  
 
Suomalaisyritykset ovat kohdanneet Puolan markkinoilla samankaltaisia haasteita kuin 
Baltian maissa ja Venäjällä suhteessa julkiseen sektoriin. Suurimmat haasteet syntyvät 
julkisen sektorin korruptiosta ja raskaasta byrokratiasta. Myös oikeusjärjestys- ja 
tuomioistuintoiminta aiheuttavat jonkinasteisia ongelmia Puolassa toimiville yrityksille. 
Suomalaisyritykset asettavatkin usein tässä paikallista osaamista vaativassa 
liiketoimintaympäristössä puolalaisen johdon vastaamaan yrityksen operatiivisista 
toiminnoista. Puolassa ei ole käytetty esimerkiksi suomalaisia ekspatriaatteja samoissa 
määrin kuin Baltian maissa, vaan Venäjän liiketoimintojen tapaan suomalaiset 
osapuolet ovat vastanneet usein lähinnä paikallisen johdon valvonnasta ja strategisista 
päätöksistä.    
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Puolassa harmaan talouden ongelma näkyy etenkin paikallisten yritysten toiminnassa. 
Osa puolalaisista yrityksistä pyrkii pääoman puutteen vaivatessa välttämään veroja ja 
toimimaan muutenkin jokseenkin arveluttavin keinoin. Tämä on kannustanut 
suomalaisyrityksiä korostettuun varovaisuuteen paikallista yhteistyökumppania 
valittaessa. Samalla on usein tukeuduttu paikallisen johdon suhdeverkostoon ja 
kokemukseen. Paikallisen johdon henkilösuhteiden avulla puolalaiset osaavat ja 
avoimesti toimivat kumppanit onkin usein löydetty lopulta melko pienin ponnistuksin. 
 
Suurimmat puolalaiseen työvoimaan liittyvät haasteet periytyvät pitkälti Puolan 
sosialistisesta menneisyydestä ja ne ovatkin usein tuttuja myös Venäjällä, Baltiassa sekä 
muissa KIE-maissa toimiville suomalaisyrityksille. Merkittävimmät haasteet koskevat 
työntekijöiden virheiden teon pelosta johtuvaa vastuun välttelyä sekä hierarkiseen 
organisaatiomalliin tottuneiden työntekijöiden tiimityöskentelyn tehottomuutta. 
Tulevaisuudessa suurimmat työvoimakysymyksiin liittyvät haasteet koskevat 
muuallakin itäisessä Euroopassa esiin tulevaa työvoimapulaa. Puolassa arvioidaan jo 
nyt noin 1,2 miljoonan puolalaisnuoren muuttaneen työperäisistä syistä ulkomaille (HS 
21.9.2007), eikä muuttosuuntauksessa näy vielä lähitulevaisuudessa kääntymisen 
merkkejä. Osa Puolassa toimivista suomalaisyrityksistä kokeekin jo nyt työvoiman 
saatavuuden heikentyneen ja etenkin työvoimavaltaiseen teollisuuteen työvoimapula on 
jo iskenyt ankarasti.  
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Esipuhe 
 
Puolan talous on viime vuosina kasvanut nopeasti. Neuvostoliiton hajoamisen myötä 

käynnistynyt kehitys sosialistisesta suunnitelmataloudesta kohti modernia 

markkinatalousmaata on houkutellut maahan paljon ulkomaisia suoria investointeja. 

Suomalaisyrityksiä alkoi etabloitua Puolan markkinoille osin jo 1980-luvun lopulla, 

mutta suurempi kiinnostus Puolan markkinoita kohtaan heräsi vasta maan EU-

jäsenyysneuvottelujen käynnistyttyä vuonna 1998. Suomalaisyrityksiä houkuttelee 

Puolaan ennen kaikkea maan alhainen hintataso, suuri markkinapotentiaali ja maan 

logistinen sijainti Itä- ja Keski-Euroopan välissä. Toisaalta samat tekijät muodostavat 

myös suurimmat uhat suomalaisyrityksille. Alhainen hintataso johtaa usein pieniin 

katteisiin samaan aikaan, kun suuri markkinapotentiaali edellyttää merkittävää 

toimintavolyymia ja maan logistinen sijainti houkuttelee markkinoille muita suuria 

pelureita ympäri Eurooppaa.  

 

Tämä raportti käsittelee Puolan liiketoimintaympäristöä suomalaisyritysten 

näkökulmasta. Raportissa tarkastellaan Puolassa toimivien suomalaisyritysten 

paikallisessa liiketoimintaympäristössä kohtaamia ongelmia sekä suomalaisyritysten 

kehittämiä ratkaisuja näihin haasteisiin. Tutkimuksessa suomalaisyritysten kohtaamat 

liiketoimintaympäristön toimijat on jaoteltu julkiseen sektoriin, muihin yrityksiin ja 

työvoimaan. Yrityshaastatteluissa kerätyn aineiston pohjalta raportissa analysoidaan 

suomalaisyritysten suhdetta näihin toimijoihin. Raportti perustuu Helsingin 

kauppakorkeakoulun Kansainvälisten markkinoiden tutkimuskeskuksessa (Center for 

Markets in Transition - CEMAT) vuosina 2005-2007 toteutettuun tutkimukseen, jossa 

haastateltiin Puolassa toimivien suomalaisyritysten suomalaisia ja paikallisia edustajia 

ja analysoitiin toimintaympäristön kehitystä makrotalouden ja toimintaympäristön 

kehityksen valossa.  

 

CEMAT on Helsingin kauppakorkeakoulun erillisyksikkö, joka keskittyy 

suomalaisyritysten toimintoja nopeasti kehittyvillä markkina-alueilla tukevaan 

tutkimus-, opetus- ja koulutustoimintaan. Tämä raportti on osa suomalaisyritysten 

toimintaa ja toimintaympäristön kehitystä muuttuvilla markkina-alueilla 
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käsittelevää ”Managing Business in Turbulent Markets” -raporttisarjaa. 

Tutkimushankkeen päärahoittaja on TEKES. Kesällä 2007 sarjassa on ilmestynyt 

Ukrainaa ja syksyllä 2007 Baltian maita suomalaisyritysten toimintaympäristönä 

käsittelevät raportit. Tämän raportin ohella vuodenvaihteessa 2007-2008 ilmestyvät 

myös Venäjää, Unkaria, Kiinaa, Intiaa sekä Taiwania koskevat tutkimukset. Vuoden 

2008 aikana paneudutaan Latinalaisen Amerikan maihin sekä Etelä-Koreaan.   

 

Raportin valmistumiseen osallistuivat useat henkilöt. Tutkimusta ohjasi 

projektipäällikkö Piia Heliste ja sitä kommentoivat tutkimuspäällikkö Päivi Karhunen, 

tutkimuspäällikkö Kristiina Korhonen sekä professori Riitta Kosonen, joka on myös 

hankkeen vastuullinen vetäjä. Aineiston keruusta ja analysoinnista vastasivat tutkijat 

Marja Mattila ja Krzysztof Stachowiak (Suomen Akatemian päätösnumero 211793). 

Raportin makrotalousosion työstämiseen osallistui tutkimusavustaja Eeva Kerola. 

Lisäksi Karoliina Loikkanen avusti tutkimuksen arkistoaineiston keruussa. Kiitämme 

lisäksi kaikkia tutkimukseen osallistuneita yrityksiä, sekä rahoittajia: TEKESiä, Paulon 

säätiötä, Suomen Akatemiaa sekä Helsingin kauppakorkeakoulun Tukisäätiötä.   

 
 
Helsingissä 30.11.2007 
 
Prof. Riitta Kosonen 
Johtaja, CEMAT 
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1 Johdanto 
 

Puolassa vahvistui Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen yhteiskunnan muutosprosessi 

sosialistisesta suunnitelmataloudesta kohti modernia markkinatalousvaltiota. Viimeisten 

17 vuoden aikana Puolan liiketoimintaympäristö on kokenut suurimmat muutoksensa 

valtion omaisuuden yksityistämisprosessin sekä talouden avautumisen ja liike-elämän 

kansainvälistymisen myötä.  

 

Ulkomaiset investoinnit tuovat Puolaan kipeästi kaivattua pääomaa. Lisäksi ulkomaisten 

yritysten myötä puolalainen liike-elämä on ottanut askelia kohti länsimaisempia 

liiketoimintakäytäntöjä ja -normeja. Tästä huolimatta Puolan liiketoimintaympäristö 

koetaan edelleen melko haastavaksi ennen kaikkea julkisen sektorin korruption sekä 

raskaan byrokratiakoneiston vuoksi. Toisaalta ulkomaisia yrityksiä houkuttelevat 

markkinoiden huimat kasvuodotukset sekä Puolan potentiaalinen gateway-asema 

Venäjään ja suuren markkinapotentiaalin omaavaan Ukrainaan nähden. 

 

Puolan vuonna 2004 toteutunut EU-jäsenyys on vahvistanut ulkomaisten yritysten 

luottamusta Puolaan. Myös monet suomalaiset yritykset ovat etabloituneet näille suuria 

kasvuodotuksia kantaville markkinoille. Suomalaisyrityksille on tyypillistä, että 

paikallista liiketoimintaa pyörittää puolalainen johto, jolle on tavallisesti myönnetty 

laaja päätösvalta paikallisia liiketoimintoja koskevissa asioissa. Esimerkiksi Baltian 

maihin verrattuna Puolaan ei ole lähetetty vastaavassa määrin suomalaisia 

ekspatriaatteja. Tämä saattaa kieliä Puolan erilaisesta liiketoimintaympäristöstä, jolla 

pärjätäkseen vaaditaan paikallisten tapojen, käytäntöjen ja markkinoiden syvällistä 

tuntemusta. Tältä osin Puola onkin liiketoimintaympäristöltään lähempänä Venäjää kuin 

Baltiaa (kts. esim. Karhunen et al. 2003). 

 

Tämä raportti kuvaa Puolan taloutta ja liiketoimintaympäristöä suomalalaisyritysten 

näkökulmasta. Raportissa tarkastellaan niitä ongelmia, joita suomalaisyritykset ovat 

kohdanneet toimiessaan Puolassa ja sitä kuinka nämä ongelmat on ratkaistu. Raportissa 

esitellään Puolan makrotalouden keskeisimmät indikaattorit, käydään läpi virallisten 
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toimintamallien olennaiset piirteet ja luodaan yrityshaastattelujen avulla kuva 

suomalaisyritysten kohtaamista haasteista Puolan markkinoilla. 

 

Tutkimuksen teoreettinen lähestymistapa pohjautuu institutionaaliseen taloustieteen 

näkemykseen (North, 1990; 1994; 2006), joka jaottelee yritysten toimintaympäristön 

kahteen osaan:  

 

1 Virallinen toimintaympäristö, jonka puitteissa kaikki yritykset toimivat ja joka 

periaatteessa on kaikille toimijoille yhteinen. Viralliseen toimintaympäristöön 

kuuluvat yritystoimintaa säätelevät viralliset instituutiot, kuten lainsäädäntö, 

verotus ja omistusoikeuksien määrittely. 

2 Epävirallinen toimintaympäristö, joka muodostuu yritysten 

liiketoimintakäytännöistä. Näiden käytäntöjen pohjana ovat paikalliset 

liiketoimintanormit ja -kulttuuri, esimerkiksi käsitykset oikeasta ja väärästä.  

 

Kirjallisen luonteensa ansiosta virallisen toimintaympäristön analysointi on melko 

vaivatonta. Liiketoimintakäytäntöjen tutkimiseen ei sen sijaan ole olemassa yleispäteviä 

indikaattoreita. Tässä tutkimuksessa liiketoimintakäytäntöjen tutkimiseen sovelletaan 

käsitteellistä työkalua, joka rakentuu siirtymätalouksien tutkimukseen hyvin soveltuvan 

governance - eli hallinnointiteorian (Jessop, 1997; Kosonen, 2002) pohjalta. 

Hallinnointiteoria on lähestymistapa, joka tarjoaa työkalut tutkia talouden toimijoiden 

välisiä suhteita, niissä vallitsevia ongelmia ja ongelmien ratkaisuissa käytettyjä keinoja.  
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Kuvio 1: Tutkimuksen käsitteellinen työkalu 

 
 

Kuviossa 1 esitetyn mallin avulla tarkastellaan sitä, miten virallisen toimintaympäristön 

instituutiot toteutuvat käytännössä, eli esimerkiksi miten pitäviä sopimukset ovat, 

ovatko säännöt kaikille toimijoille samat vai voidaanko niitä kiertää korruption avulla. 

Tätä tarkastellaan analysoimalla suomalaisyritysten kokemuksia toiminnasta kolmen 

keskeisen sidosryhmän kanssa: julkinen sektori (eri viranomaistahot), muut yritykset 

(paikalliset asiakkaat, tavarantoimittajat ja kilpailevat yritykset) sekä työvoima 

(yrityksen paikallinen johto ja työntekijät). Tutkimuksessa siis kuvataan sekä virallisen 

toimintaympäristön keskeiset piirteet että niiden heijastuminen suomalaisyritysten 

toimintaan ja yhteistyöhön eri paikallisten sidosryhmien kanssa.  

 

Tutkimuksen aineistona käytettiin sekä kirjallista materiaalia, kuten tilastoaineistoa että 

haastatteluaineistoa. Keskeisiä tilastolähteitä ovat Puolan tilastoviraston julkaisut. 

Lisäksi hyödynnettiin toisen käden lähteitä, kuten muita Puolaa suomalaisyritysten 

näkökulmasta käsitteleviä selvityksiä sekä CEMAT:n suomalaisyritysten toimintaa 

muissa entisissä sosialistisissa maissa (erityisesti Baltiassa ja Venäjällä) käsitteleviä 

tutkimuksia. Suomalaisyritysten kansainvälistymistä koskevassa kappaleessa on 

käytetty lähteenä Kauppalehden uutisarkistoa kyseisiltä vuosilta, mikäli muuta lähdettä 

ei ole ilmoitettu. 

 

 
VIRALLINEN TOIMINTAYMPÄRISTÖ PUOLASSA 

SUOMALAIS-
YRITYS 

Ongelmat ja 
ratkaisut 

yhteistyössä 

 
JULKINEN 
SEKTORI 

 
MUUT 

YRITYKSET 
 

TYÖVOIMA 
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Tutkimuksen haastatteluaineisto koostuu 15 haastattelusta, jotka toteutettiin vuosina 

2005-2007. Haastatellut henkilöt edustivat Puolassa toimivia suomalaisyrityksiä. Koska 

haastatteluissa käsiteltiin osin arkoja aiheita kuten korruptiota, haastatellut esiintyvät 

raportissa nimettöminä. Raportissa haastateltujen kansalaisuus käy ilmi sitaatin 

yhteydessä olevasta lyhenteestä: FIN = suomalainen ja PL = puolalainen. Haastattelut 

tehtiin suomeksi ja puolaksi, jonka jälkeen puolankieliset haastattelut käännettiin 

englanniksi. Raportissa kaikki haastattelujen lainaukset on esitetty suomenkielisinä. 
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2 Katsaus Puolan talouskehitykseen  
 

Puola sijaitsee itäisessä Keski-Euroopassa ja sen rajanaapureita ovat Saksa, Tšekki, 

Slovakia, Ukraina, Valko-Venäjä, Liettua ja Venäjän Kaliningrad. Puolan väkiluvultaan 

suurimpia kaupunkeja ovat Varsova, Łodz ja Krakova (Kuvio 2).  

 
Kuvio 2: Puolan kartta 

POMERANIA

WARMIA-
MAZURIA

PODLASIE

LÄNSI-
POMERANIA

KUJAWY-
POMERANIA

MAZOVIA

LUBUSKA

WIELKOPOLSKA

ALA-SLEESIA
OPOLE

ŁODZ

SLEESIA

ŚWIĘTOKRZYSKA

MAŁOPOLSKA
PODKARPACIE

LUBLIN

Gdansk

Varsova

Łodz

Krakova

Lublin

Poznan

Wroclaw

 
 

Puolan talous on 1990-luvulta lähtien kasvanut nopeasti ja 2000-luvulla kasvu on 

kiihtynyt entisestään. Puolan viimeaikaiseen talouskehitykseen on vaikuttanut 

voimakkaasti maan liittyminen EU:iin yhdeksän muun valtion joukossa 1.5.2004. Puola 

edustaa näistä maista väkiluvultaan suurinta joka toisen uuden jäsenmaan kansalaisen 

ollessa puolalainen. Taulukkoon 1 on koottu perustietoja Puolasta.  
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Taulukko 1: Puolan tunnuslukuja 2006 
 Puola 
Asukasluku (milj.) 38,14 
Pinta-ala (km²) 322 577 

Suurimmat kaupungit (asukasta) 

Varsova (1,62 milj.) 
Łodz (756 879) 

Krakova (752 705) 
Wroclaw (631 803) 
Poznan (565 906) 

BKT per asukas, €, käyvin hinnoin 6 632 EUR 
BKT:n vuosimuutos, % 6,1 
Työttömyysaste 13,8 % 
Työn tuottavuus työntekijää kohden, EU-
25 = 100 59,1 

Kuluttajahinnat (HICP), muutos keskim. 
välillä heinäkuu 2006-2007, % 1,9 

Keskimääräinen bruttopalkka, € 624 
Kansallinen rahayksikkö Puolan zloty (PLN) 
Keskuspankkien vaihtokurssit  
1 EUR/USD = kans. valuutta 

EUR = 3,8951 PLN 
USD = 3,1025 PLN 

Tärkeimmät teollisuudenalat Elintarvikkeet, metallit, koneet ja 
laitteet, autot ja kemikaalit 

Lähteet: Kansainvälinen valuuttarahasto IMF, Eurostat, Puolan tilastovirasto, Puolan 
keskuspankki 
 

Puola on sekä asukasluvultaan että pinta-alaltaan EU:n suurimpia jäsenvaltioita. 

Makrotalouden tunnusluvuissa Puola jää kuitenkin jälkeen erityisesti ennen vuotta 2004 

jäseniksi liittyneiden EU-15-maiden keskiarvoluvuista. Asukasta kohden laskettu 

bruttokansantuote oli Puolassa vuonna 2006 reilut 6 600 euroa, kun se EU-maissa 

keskimäärin oli noin 23 700 euroa ja Itä- ja Keski-Euroopan jäsenmaissa reilut 9 400 

euroa. Työn tuottavuus on Puolassa EU:n keskiarvoa alhaisempaa ja Puolan 

työttömyysaste on yksi Euroopan korkeimmista, 13,8 % vuonna 2006 (Eurostat 2007). 

Työttömyysasteen kehitys on ollut oikeansuuntaista sikäli, että tämän vuosituhannen 

alussa työttömyys Puolassa ylsi liki 20 prosenttiin, mutta vuosina 2005 ja 2006 se on 

laskenut jonkin verran. Seuraavassa käsitellään tarkemmin keskeisiä Puolan 

makrotalouden lukuja sekä tarkastellaan maan talouskehitystä ja talouden rakennetta. 
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2.1 Bruttokansantuote ja inflaatio 
 

Bruttokansantuotteen kehitystä on Puolassa leimannut viime vuosina nopea kasvu. 

Vuonna 2006 maan bruttokansantuote ylsi historialliseen huippuunsa ollen reilut 271 

miljardia euroa. Kuviossa 3 esitetään Puolan bruttokansantuotteen kehitystä vuosina 

1990-2007.  

 
Kuvio 3: Puolan bruttokansantuotteen kehitys käyvin hinnoin 1990-2007, miljoonaa USD 
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Lähde: Kansainvälinen valuuttarahasto IMF 

 

1980-luvun Puolassa bruttokansantuote oli vielä melko vaatimattomalla tasolla, mutta 

lähti nousuun talouden kasvun vauhdittuessa merkittävästi heti 1990-luvun alussa. 

1990-luvun puoleen väliin mennessä Puola oli jo saavuttanut vauhdikkaimmin kasvavan 

valtion aseman Euroopassa (Tiusanen, 1997). Venäjän valuuttakriisi vuonna 1998 

vaikutti moniin SEV-maihin 1  ja sillä oli suuria vaikutuksia myös Puolan talouden 

kasvuun. Neuvostoliiton ja sittemmin Venäjän kaupalla oli ollut merkittävä asema 

Puolassa ja tämä sidonnaisuus heilauttikin maan taloutta 1990-luvun lopussa. Samaan 

aikaan myös Saksan talouskasvun hidastuminen vaikutti Saksan-kaupasta riippuvaisen 

Puolan taloudelliseen asemaan ja heikensi maan kasvuennusteita. Venäjän 

valuuttakriisin ja Saksan talouden taantumasta aiheutuneesta parin vuoden 
                                                 
1 Täysjäsenet: Neuvostoliitto, Bulgaria, Romania, Unkari, Tšekkoslovakia, Puola, Saksan demokraattinen 
tasavalta, Mongolia, Kuuba, Vietnam ja Albania 
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notkahduksesta kuitenkin toivuttiin Puolassa 2000-luvulle tultaessa, jolloin maan 

bruttokansantuote lähti ennennäkemättömään nousuun (Euroopan komissio 2007). 

Vuosina 2000-2006 Puolan bruttokansantuote liki kaksinkertaistui. Nimellinen 

bruttokansantuote vuonna 2006 oli Puolassa asukasta kohden noin 6 600 euroa, joka 

vastasi noin 30 % kaikkien EU-jäsenmaiden keskiarvosta, ja 70 % vuonna 2004 EU:iin 

liittyneiden maiden keskiarvosta. Vuonna 2007 maan bruttokansantuotteen kasvun 

ennustetaan jatkuvan ja kokonaisbruttokansantuotteen nousevan reiluun 350 miljardiin 

dollariin, eli noin 290 miljardiin euroon. (Puolan keskuspankki 2007) 

 

Puolan ostovoimakorjattu bruttokansantuote muodosti vuonna 2005 84 % kymmenen 

vuonna 2004 EU:iin liittyneen maan yhteenlasketusta bruttokansantuotteesta ja oli 2,5 

kertaa suurempi kuin toisena tulevan Tšekin ostovoimakorjattu bruttokansantuote 

(Puolan talousministeriö 2006). Suhteutettaessa maan bruttokansantuoteluvut 

asukaslukuun (kts. kuvio 4), tilanne kuitenkin muuttuu radikaalisti ja Puolan kärkiasema 

vaihtuu listan viimeisimpiin sijoihin. Puolan ostovoimakorjattu bruttokansantuote oli 

vuonna 2005 noin 45 % Euroopan unionin viidentoista vauraimman jäsenmaan 

keskiarvosta. Tarkasteltaessa asiaa koko Itä-Euroopan (21 maata) kontekstissa Puolan 

bruttokansantuote nousee selvästi 35 %:n keskiarvon yläpuolelle. Kun tarkastelu 

rajataan ainoastaan EU:ssa oleviin itäisen Keski-Euroopan jäsenmaihin, Puolan sijoitus 

kuitenkin putoaa radikaalisti. Puolan asukasta kohden laskettu ostovoimakorjattu 

bruttokansantuote nousee EU-jäsenmaista ainoastaan Bulgarian, Romanian ja Latvian 

edelle. (Kaitila et al. 2005)  

 

Tulevaisuudessa Puolan talouden uskotaan edelleen kasvavan ja kasvulaskelma-

analyyseissä on ennustettu Puolan kirivän kiinni EU:n 15 rikkaimman maan elintasoa. 

Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksen syyskuussa 2007 julkaiseman ennusteen mukaan 

Puolan bruttokansantuote tulee olemaan vuonna 2050 noin 2 000 miljardia dollaria ja 

sen asukasta kohden laskettu bruttokansantuote enää 13 % jäljessä EU-15:n 

keskiarvosta (Kaitila et al. 2007). 
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Kuvio 4: Puolan bruttokansantuote per asukas käyvin hinnoin, kehitys 1990-2007 USD 
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Lähde: Kansainvälinen valuuttarahasto IMF 
 

Puolan bruttokansantuote asukasta kohden pysyi alle 2 000 dollarissa 1990-luvun 

alkuun saakka, minkä jälkeen se lähes kaksinkertaistui viidessä vuodessa. Syinä 1980-

luvun alhaisiin lukuihin olivat Puolan hallinnon epäonnistuneet talousuudistukset, jotka 

pyrkivät asteittain tuomaan valtion suunnitelmataloutta markkinaehtoisempaan suuntaan. 

Yleisesti talousuudistuksia pidettiin liian vaikeaselkoisina ja ne tuntuivat ainoastaan 

lisäävän talouden epätasapainoa (Rapacki 2000). 1990-luvun alussa Puolan hallitus 

esitteli radikaalimman lähestymistavan uudistuksiin ja asteittaisten reformien sijaan 

toteutettiin niin kutsuttu talouden ”shokki-terapia”, jossa sosialistisen 

suunnitelmatalouden instituutiot korvattiin kertaheitolla markkinatalouden instituutioilla. 

Kansainvälinen valuuttarahasto (IMF) myönsi reformille myös taloudellista tukea ja 

auttoi Puolan hallintoa uudistuksen suunnittelussa ja toteutuksessa. Aggressiivisen 

uudistuspolitiikan tulokset heijastuivat maan asukasta kohden laskettuun 

bruttokansantuotteeseen melko nopealla aikataululla ja Puolan bruttokansantuote lähti 

merkittävään kasvuun (Tiusanen 2004).  

 

Puolan vahva maantieteellinen eriarvoisuus tulee näkyviin kuviossa 5, jossa esitetään 

vuoden 2005 bruttokansantuote asukasta kohden Puolan eri alueilla. 
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Kuvio 5: Bruttokansantuotteen asukasta kohden lasketun indeksin maantieteellinen jakauma 
vuonna 2005, Puola = 100 
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Lähde: Puolan tilastovirasto 

 

Keski-Puolan asukasta kohden laskettu bruttokansantuote nousee merkittävästi muuta 

maata korkeammaksi. Suureen eroon vaikuttaa ennen kaikkea varakkaamman Mazovian 

alueen ja Varsovan sijoittuminen keskiseen Puolaan. Itä- ja Pohjois-Puola puolestaan 

edustavat köyhimpiä alueita Puolan sisällä ja myös koko EU-alueella (Puolan 

tilastovirasto 2007). 

 

Puolan bruttokansantuotteen rakenteessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia 2000-

luvun aikana muutamia yksittäisiä heilahteluja lukuun ottamatta. Kuviossa 6 kuvataan 

maan bruttokansantuotteen rakenteen kehitystä vuosina 1999-2006 kuuden 

merkittävimmän toimialan osalta. 
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Kuvio 6: Puolan bruttokansantuotteen rakenne 1999-2006, prosenttia bruttokansantuotteesta 

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

Alkutuotanto Jalostus Teollisuus Kauppa Palvelut Liikenne

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Lähde: Suomen tilastokeskus 

 

Puolassa maataloussektori on yksi suurimmista työllistäjistä ja Puola onkin Keski- ja 

Itä-Euroopan suurin maatalousmaa. Puolan maataloussektori on suuri, mutta tehoton, ja 

sen osuus bruttokansantuotteesta on ollut laskussa 2000-luvulla (Kaitila et al. 2005). 

Vuonna 2006 maatalouden osuus Puolan bruttokansantuotteesta oli hieman alle 5 % 

EU-jäsenmaiden keskiarvon jäädessä 2 %:iin (Eurostat 2007).  

 

Palvelusektorilla on merkittävin asema Puolan bruttokansantuotteessa ja sitä seuraavat 

melko tasaväkisinä teollisuus ja kauppa. Teollisuussektoria hallitsee pitkälti 

tehdasteollisuus, jonka tärkeimmät tuotannonalat ovat elintarvikkeet, metallit, koneet ja 

laitteet sekä autot ja kemikaalit (Finpro 2007). Teollisuustuotannon osuus maan 

bruttokansantuotteesta oli alimmillaan vuonna 2002. Tämän jälkeen tehdasteollisuus 

lähti jälleen kasvuun heikon zlotyn myötä. Zloty pysyi heikkona muutaman vuoden ajan, 

mutta vuonna 2005 vahvistuminen näkyi välittömästi teollisuustuotannon osuuden 

vähenemisenä maan bruttokansantuotteessa. Muita merkittäviä teollisuuden aloja ovat 

Puolassa niin ikään energia- ja kaivosteollisuus.  

 

Kaupan 20 prosentin osuus bruttokansantuotteesta on korkein Itä-Euroopan alueella. 

Liki yhtä suuren osan bruttokansantuotteesta kauppa muodostaa ainoastaan Latviassa 
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(Eurostat 2007). Puolan vähittäiskauppamarkkinat ovatkin kehittyneet suurin 

harppauksin suunnitelmatalouden ajoista. Neuvostoliiton ja sittemmin Venäjän tapaan 

Puolan vähittäiskauppamarkkinat toimivat aiemmin lähinnä erilaisten kioskien ja 

pienten kauppojen varassa. Vähittäiskauppamarkkinoiden yksityistämisen ja 

vapauttamisen seurauksena Puolaan kuitenkin etabloitui suuri määrä kansainvälisiä 

supermarketketjuja, jotka laajensivat nopeasti toimintojaan (Tiusanen 2002). Tänä 

päivänä kilpailu Puolan vähittäiskauppamarkkinoilla onkin erittäin ankaraa, joskin 

nouseva yksityinen kulutuskehitys tarjoaa myös kasvupotentiaalia alalle.  

 

Inflaatio 

 

Inflaatioaste on Puolassa pysytellyt melko korkeana aina 1990-luvun lopulle saakka, 

eikä hyperinflaatiovuosiltakaan ole säästytty (kuvio 7). 

 
Kuvio 7: Puolan inflaatioasteen kehitys 1990-2007 
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Lähde: Kansainvälinen valuuttarahasto IMF 
 

1980-luvun alkuvuodet olivat Puolassa vaikeita, kun 1970-luvulla aloitetut, 

massiivisella lainanotolla rahoitetut investoinnit teollisuuteen aiheuttivat julkiselle 

sektorille ongelmia. Valtavasta lainanotosta johtuen Puolan vaihtotaseen alijäämä 

kasvoi suureksi ja valtion velkaantuneisuus suhteessa bruttokansantuotteeseen nousi 

lähes nollasta liki 40 prosenttiin alle kymmenessä vuodessa. Kriisivuosina 1979-1982 
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teollisuusbuumi luhistui ulkomaisen pääomavirran kuivuessa kokoon. Esimerkiksi 

tuontiluvut laskivat 50 %. Vuoteen 1988 asti Puolan talouskehitys oli erittäin synkkää. 

Maan kokonaistuotanto lähes pysähtyi, työttömyys kasvoi ja inflaatio kiihtyi.  

 

1990-luvun alussa suunnitelmatalouden murtuessa työntekijöiden palkan asetantaa 

pyrittiin muun päätöksenteon ohella hajauttamaan. Tämä lisäsi paineita palkkojen 

korottamiseen, mikä lopulta kulminoitui ansiotason räjähdysmäiseen kasvuun. 

Tuottavuus ei kuitenkaan noussut samassa suhteessa palkkojen kanssa, mikä aiheutti 

suuren ylikysynnän, mikä puolestaan johti hintojen nousuun ja inflaation kiihtymiseen. 

Inflaatiota kiihdytti edelleen 1980-luvun lopulla ulkomaisen valuutan mustien pörssien 

laillistaminen, mikä sai ihmiset vaihtamaan zlotynsa dollareihin. Tämä dollarisaatio 

romautti Puolan kansallisen valuutan kysynnän, zloty heikkeni, mikä aiheutti edelleen 

nousupaineita palkkoihin.  

 

Vuonna 1989 aloitetut uudet talousreformit tasasivat Puolan epävakaata taloudellista 

tilannetta melko nopeasti. Puolan hallitus esitteli veroihin perustuvan tulopolitiikan, 

joka rajoitti nimellispalkkojen kasvua, mikä asetti valuuttakurssin väliaikaisesti 

kiinteäksi jarruttaen näin tehokkaasti hyperinflaatio-odotuksia (Gorynia 2002). Vuonna 

1990 koettiin Puolassa vielä yksi hyperinflaation vuosi, mikä johtui hintojen, 

kansainvälisen kaupan ja maksujen lopullisesta vapauttamisesta. Usko kansalliseen 

valuuttaan pelastettiin, inflaatio-odotukset laskivat voimakkaasti ja talouden rakenne 

tervehtyi. Vuodesta 1991 lähtien inflaatio on laskenut voimakkaasti ja se onkin 

vuodesta 2001 alkaen pysytellyt alle 5 %:ssa (Kauppila 2002).  

 

Puola on onnistunut saavuttamaan vakaan ja vahvan talouskasvun 2000-luvulla maata 

1980- ja 1990-luvuilla vaivanneista kriiseistä huolimatta. Taloutta koetelleet 

hyperinflaation ajat ovat takanapäin ja hintojen nousu on ollut maltillista suhteessa 

muihin KIE-maihin.  
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2.2 Työttömyysaste ja palkkataso 

 

Työttömyysaste on vaihdellut Puolassa tuotannon kehityksen mukaan viimeisten 

vuosikymmenien aikana, eikä viime vuosien työllisyystilanteen paraneminenkaan ole 

saanut työttömyyttä laskemaan alle 10 prosenttiin (kuvio 8).  

 
Kuvio 8: Puolan työttömyysasteen kehitys 1990-2006 
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Lähde: Puolan tilastovirasto 
 

1990-luvun alun talousuudistukset nostivat työttömyyden Puolassa liki 15 prosenttiin. 

Työttömyysasteen nousu oli melko luonnollinen ilmiö sosialistisesta 

suunnitelmataloudesta kohti markkinataloutta siirtyvälle valtiolle. Alkunousun jälkeen, 

Puolan talouskasvun kiihtyessä työttömyys aleni vuosittain aina vuoteen 1998 asti, 

jolloin maan työmarkkinat kohtasivat sekä ulkoisia että sisäisiä haasteita. Ensinnäkin 

Venäjän valuuttakriisi vuonna 1998 aiheutti Puolassa talouden siirtymisen kohti 

taantumaa, ja tuotannon laskiessa monet jäivät työttömiksi. Lisäksi Puolan 

työttömyysasteen kasvuun vaikuttivat maan työmarkkinoiden rakenteelliset tekijät: 

suurten ikäluokkien työmarkkinoille tulo (nettotyövoima kasvoi vuonna 1999 noin 

200 000 hengellä), työttömyysturvan paraneminen terveydenhuollon osalta sekä suurten 

yritysten uudelleenjärjestelyjen aiheuttamat joukkoirtisanomiset. (Torres et al. 2001) 

Työttömyysaste kipusi 20 prosenttiin vuonna 2002, minkä jälkeen se on uudelleen 
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saavutetun vakaamman talouskasvun ansiosta ollut laskussa. Alueelliset erot ovat 

kuitenkin huomattavan suuria (kuvio 9). 

 
Kuvio 9: Rekisteröity työttömyysaste Puolan eri alueilla 2004-2006 
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Lähde: Puolan tilastovirasto 

 

Vauraimmilla Etelä- ja Keski-Puolan alueilla työttömyysaste jää selvästi maan 

keskiarvon alapuolelle, kun taas Pohjois-Puolassa työttömyysaste on huomattavasti 

maan keskiarvoa korkeampi. Tarkasteluajanjaksolla vuosina 2004-2006 on havaittavissa 

Puolan kaikilla alueilla työttömyyden laskua, mutta edelleen Puolan keskimääräinen 

14,9 % työttömyysaste edustaa korkeaa työttömyyttä EU-jäsenvaltioiden keskuudessa 

(Puolan tilastovirasto 2007).  

 

Puolan työttömyysaste kasvoi sosialistisen täystyöllisyyden ajoista nopeasti yli 10 %:iin, 

eikä tämän jälkeen ole enää laskenut alle 10 %:n. Työllisyys oli varsinkin 1990-luvulla 

altista tuotannon vaihteluille, koska suurin osa matalasti koulutetusta työvoimasta oli 

keskittynyt tuotantoon ja teollisuuteen. Vuoden 2002 liki 20 %:n tilastohuipun jälkeen 

Puolan työttömyystilanne on hiljalleen parantunut ja talouden rakenteelliset muutokset 

ovat siirtäneet kysyntää kohti korkeasti koulutettua, tuottavampaa työvoimaa. Tämä 

tuottavuuden nousu on näkynyt johdonmukaisesti myös Puolan palkkakehityksessä. 
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Palkkataso 

 

Palkkakehitys on Puolassa ollut hyperinflaatiovuosien jälkeen maltillista lukuun 

ottamatta keskimääräisen nimellisen bruttopalkan kaksinkertaistumista vuosina 2001-

2002 (kuvio 10).  

 
Kuvio 10: Puolan keskimääräisen bruttopalkan kehitys 1999-2006, euroa/ kk 
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Lähteet: Puolan tilastovirasto  

 

Puolassa maan melko tehoton maatalous on edelleen suuri työllistäjä (Kaitila et al. 

2005). Vuonna 2005 17,4 % Puolan työväestöstä työskenteli maataloudessa samaan 

aikaan, kun EU-25:n vastaava luku oli ainoastaan 5 % (Puolan tilastovirasto 2007). 

Maataloussektorin alhainen tuottavuus ja sitä kautta heikko palkkakehitys selittää osin 

Puolan bruttopalkkojen maltillisen kehityksen. Myös korkeasti koulutetun työvoiman 

massamuutto muun muassa Norjaan, Irlantiin ja Englantiin on hillinnyt Puolan 

keskimääräisen ansiotason kasvua. 

 

Vuosien 2001-2002 välinen harppaus Puolan nimellispalkkojen kehityksessä johtui 

kysyntäpuolen rakenteellisesta muutoksesta. 2000-luvun alussa koulutetun työvoiman 

kysyntä kasvoi ja vähemmän koulutetun työvoiman kysyntä väheni. Yhteensä vuosina 

1992-2001 korkeasti koulutetun työvoiman kysyntä kasvoi 42 %, kun taas vähemmän 



 17 

koulutetun työvoiman laski 50 %. Kun osa korkeasti koulutetusta työvoimasta lähti 

ulkomaille, alkoi Puolaan muodostua pula korkeasti koulutetusta työvoimasta ja kilpailu 

osaajista kiristyi. Työvoimaa myös siirtyi kansantalouden sisällä maataloudesta, 

kaivostoiminnasta ja teollisuudesta kiinteistö- ja yritystoimintaan sekä palvelualoille. 

Lisäksi julkista sektoria korkeampaa palkkaa maksava yksityinen sektori nousi 

dominoivaan asemaan työmarkkinoilla 2000-luvulle tultaessa. Yksityisen sektorin 

kasvu yhdistettynä vapaaseen palkkakehitykseen ja työvoiman rajalliseen määrään 

luonnollisesti nosti maan palkkatasoa. Lisäksi Puolassa tehtiin verouudistuksia vuosina 

2001-2002. Välillisiä veroja nostettiin noin 7 %:sta 22 %:iin, verojen keruuta 

tehostettiin ja veropohjaa laajennettiin. Ennakoidut veronkiristykset saivat työntekijät 

neuvottelemaan korkeammista palkoista.  

 
Kuvio 11: Bruttoansioiden maantieteellinen indeksijakauma, Puola = 100 
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Lähde: Puolan tilastovirasto 

 

Alueelliset erot näkyvät myös ansiotasossa (kuvio 11). Pohjoisen ja itäisen Puolan 

ansiotaso on merkittävästi muuta maata alhaisempi, kun taas vauraimmat alueet löytyvät 

keskisestä Puolasta, pääkaupunkiseudun tuntumasta. Keski-Puolan korkea ansiotaso 

nostaakin merkittävästi koko maan ansiotasoindeksiä ja vääristää näin ollen jonkin 

verran Puolan kuukausittaisen bruttoansion keskiarvoa. Vääristyneestä 
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keskiarvopalkasta johtuen eteläisen Puolan ansiotaso edustaakin todellisuudessa melko 

korkeaa ansiotasoluokkaa Puolassa. (Puolan tilastovirasto 2007) 

 

Seuraavaksi tarkastellaan lähemmin palkkakehitystä eri tuotannonaloilla. Kuviossa 12 

kuvataan Puolan palkkatason kehitystä tuotannonaloittain vuosina 2002-2007. 

 
Kuvio 12: Puolan palkat tuotannonaloittain 2002-2007, euroa/kk 
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Kuviossa 12 näkyy selvästi palkkakehityksen suosineen viime vuosina ennen kaikkea 

korkeasti koulutettua työvoimaa työllistävää rahoitussektoria. Niin ikään kauppa- ja 

rakennussektorilla palkat ovat myös nousseet yli 50 % viimeisten viiden vuoden aikana. 

Lisäksi koulutussektorilla palkat ovat olleet kovassa kasvussa kasvun yltäessä niin ikään 

liki 50 prosenttiin. Koulutussektorin palkkakehityksen taustalla on maan väestön 

jatkuvasti kohonnut kouluttautumisaste, joka on johtanut lisääntyvään kysyntään 

koulutussektorin työntekijöistä. Nimellispalkat ovat kehittyneet nousujohteisesti kaikilla 

tuotannonaloilla koko 2000-luvun, vaikkakin maataloudessa, teollisuudessa ja 

kuljetuksessa ansiotason kasvu on ollut maltillisinta. Nousua on maatalouden ja 

teollisuuden osalta noin 30 % kuljetussektorin palkkakehityksen jäädessä alle 20 %:iin. 

 



 19 

2.3 Valuuttakurssikehitys ja valtion velka 

 

Alla tarkastellaan Puolan valuuttakurssikehitystä vuodesta 1990 vuoteen 2006. Puola on 

Unkarin ja Tšekin tavoin jätetty euron käyttöönottoon tähtäävän ERM II:n ulkopuolelle, 

koska valtion talousluvut eivät ole vielä täyttäneet liittymiskriteereitä. Puolan 

kansallinen valuutta zloty ei ole näin ollen sidottu euroon. Huolimatta siitä, että ERM 

II:een liittyminen on vapaaehtoista, odotetaan kaikkien jäsenmaiden liittyvän siihen 

ajallaan. Näin tapahtunee myös Puolan kohdalla, jonka täytyy ensin kuitenkin saada 

budjettivajeensa kuriin vastatakseen lähentymiskriteereitä.  

 
Kuviossa 13 tarkastellaan Puolan kansallisen valuutan, zlotyn, kurssikehitystä ensin 

suhteessa Yhdysvaltain dollariin ja vuodesta 1999 lähtien myös suhteessa euroon. 

 
Kuvio 13: Puolan valuuttakurssin kehitys 1990-2006 suhteessa USD:iin ja euroon 
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Lähde: Kansainvälinen valuuttarahasto IMF ja Suomen Pankki 
 
 

Puolassa vallitsi hetkellisesti kiinteän valuuttakurssin aika maaliskuuhun 1991 asti, kun 

maa yritti taistella hyperinflaatiota vastaan. Taistelussa onnistuttiin ja kiinteästä 

valuuttakurssista siirryttiin pian valuuttakoriin, joka koostui Yhdysvaltain dollarista, 

Saksan markasta, Englannin punnasta, sekä Ranskan ja Sveitsin frangeista. Vaihteluväli 
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valuuttakurssin muutoksille asetettiin lokakuussa 1991, ja sitä levennettiin asteittain 15 

prosenttiin maaliskuuhun 1999 mennessä. Vuoden 1999 alusta valuuttakoria muutettiin, 

minkä jälkeen se koostui ainoastaan Yhdysvaltain dollarista sekä eurosta. Puolan zlotya 

jouduttiin näidenkin vuosien aikana devalvoimaan useaan otteeseen. (Lubiński 2000) 

  

Puolan zloty laskettiin kellumaan huhtikuussa 2000. Tavoitteena oli tasapainokurssin 

löytäminen, jonka jälkeen liittyminen eurojärjestelmään kävisi jouhevammin (Euroopan 

komissio 2007). 2000-luvulla Puolan zlotyn valuuttakurssi on ollut melko epävakaa ja 

esimerkiksi euron keskiarvoon nähden zlotyn kurssi vaihteli vuosina 2000-2005 +18 %. 

Huolimatta zlotyn melko suuresta vaihteluvälistä, se on noudattanut sikäli euron 

vahvistumisen trendiä, että Yhdysvaltain dollari on heikentynyt zlotyyn nähden liki 

koko tähänastisen 2000-luvun (Kaitila et al. 2005). Viimeisten parin vuoden aikana 

zlotyn arvo on lähtenyt melko vahvaan kasvuun, mikä johtuu pääasiassa Puolan 

korkeasta reaalikorkotasosta. Maan korkea korkotaso puolestaan johtuu Puolan 

eksplisiittisestä inflaatiotavoitteesta, jonka saavuttamiseksi keskuspankki on joutunut 

nostamaan korkotasoa huomattavasti. Jos valuuttakurssi jatkaa edelleen vahvistumistaan 

ja maan tuottavuuden kasvu säilyy ennallaan, vahva valuutta voi jo uhata Puolan 

viennin kilpailukykyä (Puolan talousministeriö 2007). 

 

Valtion velka 

 

Puolan suuret velkaluvut muutama vuosikymmen sitten johtuivat ulkomaisella 

lainarahalla tehdyistä investoinneista teollisuuteen. Kun teollisuuden kasvu sitten 

kriisivuosina heikkeni, kokonaistuotannon kasvu pysähtyi, zloty heikkeni ja vienti 

seisahtui, ei ulkomaisia rahoitusvaateita pystyttykään maksamaan takaisin. Kuviossa 14 

on kuvattu Puolan valtion velka suhteessa bruttokansantuotteeseen vuosina 1994-2006 

sekä julkinen valtion velka EU- jäsenmaissa keskimäärin. 
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Kuvio 14: EU:n ja Puolan julkisen velan kehitys 1994-2006, prosenttia bruttokansantuotteesta 
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1990-luvun molemmin puolin vallinneesta hyperinflaatiosta selviytyäkseen Puolan 

valtion velkoja osin uudelleenjärjestettiin ja osa annettiin jopa kokonaan anteeksi. 1990-

luvun ensimmäisinä vuosina Puolan nettovelkaantumisaste oli pahimmillaan yli 80 % 

bruttokansantuotteesta, mutta se saatiin talousuudistusten ja velkojen 

uudelleenjärjestelyjen avulla laskemaan nopeasti noin 40 %:iin 2000-luvun alussa 

(Puolan tilastovirasto 2007). Vuodesta 2002 vuoteen 2003 julkinen velka kääntyi 

kuitenkin uuteen nousuun, kun talouden kasvun hidastuessa ja verotulojen vähetessä 

valtio joutui turvautumaan velkarahaan rahoittaakseen suuren julkisen sektorin menoja 

(Kauppila 2002). Vuodesta 2003 lähtien Puolan valtion velka suhteessa 

bruttokansantuotteeseen on pysytellyt noin 45 %:ssa. EU-jäsenmaiden keskiarvoon 

nähden se on kuitenkin vielä hyvällä tasolla, eikä se näin ollen ole myöskään esteenä 

euroon siirtymiselle (raja 60 % bruttokansantuotteesta). 

 

Puolan viranomaiset ovat jo muutaman vuosikymmenen ajan toteuttaneet 

suunnitelmallista valuuttakurssipolitiikkaa, joka on ollut yhtenä kulmakivenä maan 

talouden vakaantumiseen. 1990-luvun alun suuresta velkaantumisasteesta huolimatta 

Puola on onnistunut pienentämään jonkin verran ulkomaista velkaansa suhteessa 



 22 

bruttokansantuotteeseen. Tällä hetkellä Puola täyttää euroalueeseen liittymisen ehdot 

julkisen velan määrän osalta siitä huolimatta, että valtion menot ovat tuloja suuremmat 

ja ulkomaankauppa on alijäämäistä. Laajamittainen kansainvälisten velkojen 

anteeksianto on vaikuttanut merkittävästi Puolan julkisen sektorin veloista 

selviytymiseen.  

 

2.4 Ulkomaankauppa 

 

Puolan ulkomaankauppa on kasvanut reippaasti 1990-luvun alusta tähän päivään. 

Nettomääräisesti maan ulkomaankauppa on vuosina 1991-2007 liki 

kymmenkertaistunut. Kokonaisuudessaan Puolan kansainvälinen kauppa koki 

piristysruiskeen maan liittyessä EU:iin. EU-jäsenyyden myötä myös kauppa Venäjän 

kanssa on kääntynyt uuteen nousuun. Puolan ulkomaankauppa alkoi kasvaa 1990-luvun 

alusta ja on ollut siitä asti alijäämäinen. Tosin Puolan ulkomaankaupan alijäämä on 

hieman pienentynyt 2000-luvun kuluessa (kuvio 15).  

 
Kuvio 15: Puolan ulkomaankaupan kehitys 1991-2006, miljardia USD 
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Puolan ulkomaankauppa lähti liikkeelle melko vaatimattomista luvuista 1990-luvun 

alussa. Tätä ennen kauppaa oli käyty lähinnä itäblokin sisällä. Talousuudistusten myötä 

myös maan vienti- ja tuontikauppa länteen kuitenkin lisääntyi rajusti. Kasvua heikensi 

ainoastaan vuonna 1998 Venäjän valuuttakriisi. 

 

Puolan ulkomaankauppa on koko tarkasteluajanjakson ajan ollut alijäämäinen Puolan 

tuodessa maahan enemmän tavaraa kuin se vie. Kotimaisen kysynnän kasvaessa ja 

samanaikaisesti zlotyn vahvistuessa on todennäköistä, että maan tuontiluvut nousevat 

edelleen ja vaihtotaseen alijäämä kasvaa. Kokonaiskauppaa on osaltaan kasvattanut 

myös maan liittyminen EU:iin vuonna 2004, koska EU-jäsenyys poisti 

tullimuodollisuuksia EU:n sisämarkkinoilla ja muun muassa puolalaisten 

elintarvikkeiden kysyntä Euroopassa kasvoi (Kaitila et al. 2005). 

 

Taulukossa 2 esitellään Puolan tärkeimmät kauppakumppanit viennin ja tuonnin osalta 

vuosina 2005 ja 2006. 

 
Taulukko 2: Puolan tärkeimmät kauppakumppanit 2005 ja 2006, prosenttiosuus 
  Vienti 2005 2006    Tuonti 2005 2006 
1. Saksa 28,2 27,2 1. Saksa 24,7 23,9 
2. Ranska 6,2 6,4 2. Venäjä 8,9 9,7 
3. Italia 6,1 6,3 3. Italia 8,3 6,7 
4. Iso-Britannia 5,6 5,7 4. Kiina 7,3 6,1 
5. Tšekki 4,5 5,5 5. Ranska 6,0 5,5 
6. Venäjä 4,4 4,3 6. Tšekki 3,6 3,5 
7. Alankomaat 4,2 3,8 7. Alankomaat 3,4 3,2 
8. Ruotsi 3,1 3,2 8. Iso-Britannia 3,1 2,8 
9. Ukraina 2,9 3,6 9. Belgia 2,6 2,5 
10. Belgia 3,0 2,5 10. Ruotsi 2,3 2,2 

Lähde: Puolan tilastokeskus 

 

Puolan ulkomaankaupasta suurin osa suuntautuu muihin EU-maihin. Noin 80 % Puolan 

viennistä ja 70 % tuonnista kohdistuu EU-27-alueelle. Ehdottomasti tärkein 

kauppakumppani Puolalle on Saksa, jonka osuus Puolan viennistä on 27 % ja tuonnista 

24 %. Venäjä on toiseksi suurimpana tuontimaana lähinnä öljyn ja kaasun tuonnillaan. 
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Venäjälle viedään Puolasta eniten koneita ja laitteita sekä kumi- ja muovituotteita 

(kuvio 16). 

 
Kuvio 16: Puolan tärkeimpien vientituotteiden indeksi, 1995=100 

 
Lähde: Puolan tilastovirasto 
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Kuvio 17: Puolan tärkeimpien tuontituotteiden indeksi, 1995=100 

 
Lähde: Puolan tilastovirasto 
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Puola on EU:iin vuonna 2004 liittyneistä jäsenmaista Suomen toiseksi suurin 

kauppakumppani heti Viron jälkeen. Suomen kauppa Puolan kanssa on ollut Suomelle 

ylijäämäistä viimeisten kymmenen vuoden ajan (Kaitila et al. 2005). Suomen viennin 
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Neuvostoliiton hajoamiseen saakka Suomen ja Puolan väliset taloudelliset suhteet 

rajoittuvat clearing-kaupan periaatteella toimivaan kauppaan. Käytännössä Puolasta 

tuotiin Suomeen hiiltä ja Puolaan vietiin lähinnä elintarvikkeita. Järjestelmän 

periaatteen vastaisesti Suomen kauppa Puolan kanssa oli Suomelle selvästi alijäämäistä 

1970-luvulta aina 1990-luvulle asti ja maiden ulkomaankaupasta vastaavat viranomaiset 

joutuivat tekemään kaupankäynnin jatkuvuuden turvaamiseksi lukuisia 

erityistoimenpiteitä. Kaiken kaikkiaan Suomen ja Puolan välinen kauppa oli kuitenkin 

melko vaatimatonta verrattuna esimerkiksi Suomen ja Venäjän väliseen clearing-

kauppaan. 

 

Suomalaiset olivat pitkään etulyöntiasemassa Itä-Euroopan maiden kaupassa suhteessa 

muihin länsimaihin, sillä Suomi oli 1970-luvun puolivälissä solminut ns. Kevsos-

vapaakauppasopimukset2 eräiden Itä- ja Keski-Euroopan sosialististen maiden kanssa. 

Nämä sopimukset takasivat suomalaisille yrityksille tullittoman tuonnin myös Puolaan. 

EEC-maiden välisten vapaakauppasopimusten vastaiskuna solmitut Kevsos-sopimukset 

irtisanottiin vuonna 1992.  

 

Suomen ja Puolan välinen kauppa on ollut viime vuosina kasvussa. Suomen vientiä 

Puolaan ovat kasvattaneet varsinkin kone- ja laitevienti sekä moninkertaistunut 

öljytuotteiden vienti. Muita tärkeitä vientituotteita ovat paperi-, metalli- sekä 

kemianteollisuuden tuotteet. Tuonti Puolasta Suomeen on lähes kaksinkertaistunut 

muutaman viime vuoden aikana. Kasvua on tapahtunut melko tasaisesti kaikissa 

hyödykeryhmissä (Finpro 2007). 

 

                                                 
2 Kevsos-vapaakauppasopimukset takasivat teollisuustuotteiden tullittomuuden Puolan ja Suomen välillä 
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Kuvio 18: Suomen viennin rakenne Puolaan vuonna 2006, prosenttia 
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Lähde: Finpro  

 

Suurin osa Suomen viennistä Puolaan koostuu erilaisista valmistetuista tavaroista ja 

koneista, laitteista sekä kuljetusvälineistä (kuvio 18). Nämä hyödykelajit vastaavat yli 

kahta kolmasosaa koko Suomen Puolan viennin volyymista. Puolan alhaisemman 

teknologia-asteen vuoksi tuontitavarat ovat suurimmaksi osaksi teknologia- sekä 

tietokoneita ja -laitteita. Raaka-aineiden ja kemiallisten aineiden osuus viennistä on noin 

kymmenyksen. Suomesta Puolaan viedyistä raaka-aineista suuren siivun vie paperin 

vienti, 30 % Puolan paperituonnista onkin alkuperältään suomalaista.  
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Kuvio 19: Suomen tuonnin rakenne Puolasta vuonna 2006, prosenttia 
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Pääosa Puolan tuonnista Suomeen koostuu koneista, laitteista ja kuljetusvälineistä sekä 

valmistetuista tavaroista, kuten nahka-, kumi- ja puutuotteista (kuvio 19). Näiden 

yhteenlaskettu osuus on Suomen tuonnista Puolasta noin 60 %. Laitteista suurin osa on 

televisiovastaanottimia, kotitalouskoneita ja -laitteita, moottoriajoneuvoja sekä Suomen 

elektroniikkateollisuuden tarvitsemia komponentteja. Puolan tuonnista Suomeen suuri 

osa koostuu suomalaisyritysten alihankintatoiminnasta tai tytäryhtiön tuotteiden 

kotiuttamisesta emoyhtiön kotimaahan. Puola on Suomelle Alankomaiden ja Tanskan 

jälkeen kolmanneksi suurin turkisnahkojen tuontimaa, ja niiden tuonti Puolasta 

Suomeen kasvoikin liki 90 % vuosina 2005-2006. Raaka-ainekauppa käsittää lähinnä 

kivihiilen tuonnin. 

 

2.5 Suorat ulkomaiset investoinnit 

 

Neuvostoliiton hajoamisen jälkeen Puola alkoi kiinnostaa ulkomaisia investoijia. 

Erityisesti Puolan suuri markkinapotentiaali houkutteli kansainvälisiä yrityksiä 

investoimaan maahan. Myös maan edullinen hintataso sekä sijainti Itä- ja Keski-

Euroopan välisenä porttina on kiinnostanut ulkomaisia yrityksiä 1990-luvun alusta 
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lähtien (kuvio 20). Puolaa pidetään hintatasoltaan edullisena maana, jossa markkinoiden 

kasvupotentiaali on edelleen suuri. Ulkomaisten sijoittajien kiinnostusta maata kohtaan 

on lisännyt Puolan keskimääräisen ansiotason hillitty kasvu muihin KIE-maihin 

verrattuna. Tämä onkin johtanut siihen, että maahan suuntautuvat ulkomaiset suorat 

investoinnit ovat olleet talouden vapauttamisen jälkeen jatkuvassa kasvussa. Erityisen 

nopeaa kasvu oli vuonna 2004, jonka jälkeen ulkomaisten suorien investointien kertymä 

on asettunut historiallisesti korkeimmalle tasolleen. 

 
Kuvio 20: Suorien ulkomaisten sijoitusten kertymä Puolassa 1990-2006, miljoonaa USD 
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Lähde: Kansainvälinen valuuttarahasto IMF 

 

Puolassa toteutettiin valuutan kotiuttamista ja ulkomaista omistusta koskevia 

uudistuksia 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa. Uudistusten toivottiin lisäävän 

ulkomaisten sijoittajien kiinnostusta ja kasvattavan ulkomaisia investointeja Puolassa. 

Näiden uudistusten vaikutukset olivat kuitenkin vähäiset, sillä Puolan talouden tilanne 

säilyi edelleen melko epävakaana ja arvaamattomana. Ongelmia aiheuttivat ennen 

kaikkea korkea inflaatio sekä raaka-aineiden, energian ja työvoiman puute. Vuonna 

1990 aloitettiin Puolassa teollisuuden yksityistämiseen tähtäävä prosessi. Tämäkin 

ulkomaista pääomaa houkuttelemaan pyrkinyt suunnitelma poiki melko vähän tulosta ja 

ulkomaisten investointien määrä pysyi edelleen melko matalana. Vuonna 1991 jatkettiin 

ulkomaisen omistuksen ja sijoitusten vapautukseen tähtääviä lainsäädännöllisiä 
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uudistuksia ja vähitellen ulkomaisten sijoitusten määrä Puolassa lähti kasvuun (Stanek 

2004).  

 

Kuviossa 21 tarkastellaan Puolan asukasta kohden laskettuja ulkomaisten suorien 

sijoitusten investointikertymiä.  

 
Kuvio 21: Puolan suorat ulkomaiset investoinnit asukasta kohden vuosina 1990-2006, USD 
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Lähde: Kansainvälinen valuuttarahasto IMF 
 

Huolimatta suuresta ulkomaisesta investointikertymästä, Puolan asukasta kohden 

laskettu 3 400 dollarin investointikertymä vaikuttaa melko maltilliselta, kun sitä 

verrataan esimerkiksi Unkarin lähemmäs 10 000 dollariin, Viron reiluun 10 000 

dollariin ja Suomen 12 000 dollariin. Ernst & Youngin tutkimuksen (2006) mukaan 

Puola omaakin paremman imagon investointimaana kuin mihin maan todelliset 

investointikertymät oikeuttaisivat. Maan imago ulkomaisten investointien kohdemaana 

kirii siis toistaiseksi todellisten (erityisesti asukasta kohden laskettujen) 

investointilukujen edelle.  

 

Puolassa 1990-luvun alun ulkomaisten investointien kertymän kasvun katsotaan 

suurelta osin olevan valtion käynnistämän yksityistämisprosessin ansiota. Tänä päivänä 

Saksa, Iso-Britannia, Ranska ja Espanja ovat suurimmat ulkomaisten suorien sijoitusten 
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lähtömaat Puolassa. Ulkomaiset sijoitukset ovat keskittyneet ennen kaikkea 

työvoimavaltaiseen teollisuuteen, missä ulkomaiset toimijat ovat pyrkineet 

hyödyntämään Puolan alhaisia työvoimakustannuksia. Vähitellen myös 

palvelutoimialalle sijoitettujen ulkomaisten investointien kanta on lähtenyt kasvuun. 

Maantieteellisesti ulkomaiset sijoitukset ovat keskittyneet vauraampaan länteen sekä 

Varsovaa ympäröivän Mazovian alueelle Keski-Puolaan. Länsi-Puolassa erityisesti 

saksalaiset investoinnit ovat vahvasti edustettuina. Lännessäkään investoinnit eivät 

kuitenkaan ole jakautuneet tasaisesti maakuntien kesken, vaan ulkomaiset sijoitukset 

ovat keskittyneet varakkaammalle Wielkopolskan alueelle Poznańin läheisyyteen sekä 

Ala-Sleesian alueelle Wroclawin kaupunkiin. (Dománski 2000)  

 

2.5.1 Suomalaiset investoinnit Puolaan 

 

Kevsos-sopimusten irtisanominen vuonna 1992 pystytti Suomen Puolaan suuntautuvalle 

viennille samat tullimuurit, jotka muut länsimaat olivat jo pitkään kohdanneet. Tästä 

seurannut raskas verotaakka kannusti suomalaisyrityksiä perustamaan omia tehtaitaan ja 

tuotantolaitoksiaan tullimuurin toiselle puolen ja aloittamaan toimintoja paikallisilla 

markkinoilla. Jo ennen sopimusten irtisanomista, vuoden 1989 lopulla, Suomi 

neuvotteli ensimmäisenä Pohjoismaana Puolan kanssa investointien suojasopimuksen. 

Investointien suojasta Puolan kanssa olivat jo aiemmin allekirjoittaneet sopimuksen 

muun muassa Belgia, Iso-Britannia, Itävalta, Ranska ja Italia. Suomen sopimus turvasi 

investoinnit kansallistamisilta ja muilta poliittisilta riskeiltä.  
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Kuvio 22: Suomalaiset suorat investoinnit valittuihin KIE-maihin 1994-2006, miljoonaa euroa 
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Lähde: Suomen Pankki 
 

EU:iin vuonna 2004 liittyneistä jäsenvaltioista suomalaiset yritykset ovat investoineet 

koko 1990-luvun lähinnä Baltiaan ja siellä ennen kaikkea Viroon (kuvio 22, kts. myös 

Heliste et al. 2007). Vasta 1999 on ollut havaittavissa selvä suomalaissijoittajien 

aktivoituminen myös muilla KIE-maiden markkinoilla, etenkin Puolassa. Vielä 2000-

luvun aikanakin suomalaisinvestoijat ovat KIE-maiden markkinoille etabloitumisessa 

edelleen keskittyneet Baltian maihin, mutta myös Puolaan ja Unkariin on tehty 

investointeja enenevässä määrin.  

 

Vaikka Puola vuosituhannen vaihteen kynnyksellä nousikin hetkeksi ainoaksi uudeksi 

EU-jäsenvaltioksi, joka tosissaan kilpaili Baltian maiden kanssa suomalaisinvestoijien 

suosiosta, tasoittui tilanne jo heti seuraavana vuonna Unkarin suosion noustessa miltei 

tasoihin Puolan kanssa. Muutaman vuoden päästä vallitseva tilanne oli jo kääntynyt 

suomalaisten etabloituessa Baltian ohella yhä kiihtyvällä vauhdilla Unkariin, Puolan 

investointimäärien pysyessä ennallaan. Unkari koettiin infrastruktuuriltaan 

kehittyneemmäksi ja yhteiskunnallisesti vakaammaksi investointikohteeksi kuin monien 

ongelmien kanssa painiva Puola. Puolassa suomalaisyrityksiä houkuttelee osiltaan 

kuitenkin maan valtava markkinapotentiaali sekä edulliset tuotantokustannukset. Myös 
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maan logistinen sijainti Saksan ja suuren tulevaisuuden markkinapotentiaalin omaavan 

Ukrainan lähellä kiinnostavat suomalaisia sijoittajia etenkin rakennusalalla ja 

teollisuudessa.  

 

Puolan talouden kehitys näyttää olleen myönteistä sen jälkeen, kun se vuoden 2003 

aikana lähti nopeaan kasvuun. Maan bruttokansantuote on kasvanut nopeasti samaan 

aikaan, kun työttömyys on laskenut ja ulkomaisten investointien kanta noussut. 

Toisaalta Puolan palkkatason kehitys näyttää polkeneen liki paikoillaan viimeisten 

neljän vuoden ajan, mikä on hillinnyt Puolan inflaatioastetta merkittävästi verrattuna 

muihin KIE-maihin. Tähän saakka myös Puolan ulkomaankauppa on ollut kasvussa, 

mutta maan vahva valuutta saattaa tulevaisuudessa hillitä etenkin viennin kasvua 

merkittävästi. Kuitenkin suurimpien tulevaisuudessa ilmenevien talouden riskien on 

Puolassa katsottu liittyvän nimenomaan maailmantalouden muutoksiin, eikä Puolan 

talousrakenteissa itsessään näyttäisi ulospäin piilevän mitään merkittäviä riskirakenteita. 

Suhteessa muihin KIE-maihin Puolan talouskasvu on kuitenkin ollut maltillisempaa, 

eikä maassa ole saavutettu samanlaisia huippukasvulukuja, mihin on ylletty useissa 

muissa itäisen Keski-Euroopan maissa. 
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3 Virallinen toimintaympäristö Puolassa 
 

Tässä kappaleessa käsitellään Puolan virallista toimintaympäristöä, mikä käsittää maan 

poliittisen ja taloudellisen tilanteen sekä yritystoimintaa säätelevät viralliset instituutiot 

kuten lainsäädännön. Viime vuosina maan poliittinen ilmapiiri on Puolassa ollut hyvin 

epävakaa hallituspuolueiden vaihtuessa vaaleista toiseen ja poliittisen epävarmuuden 

kasvaessa vaalien välillä. Puolan taloudellinen kasvu on sen sijaan ollut nopeaa ja 

muutos sosialistisen suunnitelmatalouden alla toimivasta yhteiskunnasta kohti 

nykyaikaista markkinatalousmaata on ollut vauhdikas. Nopeasta kehityksestä 

huolimatta länsimainen ajattelutapa ei ole vielä ehtinyt ankkuroitua yhteiskunnan 

kaikille osa-alueille. Esimerkiksi kansallisessa lainsäädännössä ilmenee vielä ongelmia 

samoin kuin julkisen sektorin korkeassa byrokratiatasossa.  

 

3.1 Puolan poliittisen tilanteen kehitys 
 

Toisen maailmansodan jälkeen Puolassa toteutettiin hallinnon uudistus ja 

kommunistinen puolue nousi valtaan. Neuvostohallinnon kanssa läheisessä yhteistyössä 

toimineen puolueen vaikutusvalta ulottui niin liike-elämään kuin muihinkin 

yhteiskunnan toimijoihin. Tästä huolimatta Puolan kommunistisen puolueen toiminta oli 

sikäli joustavampaa kuin monissa sosialistisissa maissa, että se salli tiettyyn rajaan asti 

yksityisten pienten ja keskisuurten yritysten perustamisen ns. Polonia-sektorille ja 

valtiosta erillisten maatalousyritysten toiminnan. Polonia-sektorin muodostivat 

kotimaahan palanneet puolalaiset emigrantit, jotka perustivat ulkomailla kertyneen 

omaisuuden turvin vapaan markkinatalousmallin mukaisia yksityisiä pienyrityksiä 

(Tiusanen, 2004). 

 

Puola sai ensimmäisen ei-kommunistisen pääministerinsä vuonna 1989. Kommunistisen 

vallan rakoillessa Puolan parlamentissa päätettiin samassa yhteydessä maan talouden 

uusista suuntalinjoista. Käynnistettyjen uudistusten tavoitteeksi asetettiin sosialistisen 

suunnitelmatalouden syrjäyttäminen ja vapaisiin markkinoihin perustuvan talouselämän 

luominen nopealla aikataululla. Myös perustuslaissa oleva määräys kommunistisen 
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puolueen hallitsevasta asemasta poistettiin ja vuonna 1991 maassa pidettiin ensimmäiset 

vapaat vaalit (Stanek 2004). Tämän jälkeen Puolan yhteiskunnallinen ja poliittinen 

muutos on ollut nopeaa. Neuvostoliiton joukkojen vetäydyttyä maasta vuonna 1992, 

Puola alkoi eheyttää suhteitaan länsimaihin. Yhdysvaltojen kanssa perinteisesti 

lämpimät suhteet omannut Puola ryhtyi tunnustelemaan sotilasliitto Naton 

jäsenyysmahdollisuuksia ja vuonna 1994 se pääsi mukaan Naton 

rauhankumppanuusohjelmaan. Viisi vuotta myöhemmin, vuonna 1999, Puola 

hyväksyttiin Naton täysjäseneksi. Vuonna 1998 käynnistyivät Puolassa EU-

jäsenyysneuvottelut ja maa liittyi EU:iin 9 muun valtion joukossa 1.5.2004. 

 

Vuonna 1997 uusitun perustuslain nojalla Puolassa valitaan neljän vuoden välein maata 

edustava kansalliskokous eli parlamentti kansanäänestyksellä. Monipuoluejärjestelmään 

nojautuva parlamentti jakautuu ala- ja ylähuoneeseen, joissa yhteenlaskettu edustajien 

määrä on 560. 

 

Puolan poliittinen ympäristö on viime vuosina ollut melko epävakaa, eivätkä puolueet 

ole saavuttaneet vakaata kannatusta vaalien välillä. Kansan epäluottamus hallitsevia 

puolueita kohtaan on usein ollut seurausta toteuttamatta jääneistä, kunnianhimoisista 

vaalilupauksista ja epäjohdonmukaisesta toiminnasta. Vuoden 1999 vaaleissa 

hallituksen pääpuolueeksi nousi Demokraattinen vasemmistoliitto, joka omalla 

hallituskaudellaan kuitenkin menetti kannatustaan merkittävästi. Vasemmistoliitto kävi 

ennen vaaleja suurta ”sotaa” poliittisia nimityksiä vastaan ja lupasi purkaa 

hallintokaudellaan valtion hyvä-veli -järjestelmän. Pääpuolueeksi noustuaan 

Demokraattinen vasemmistoliitto ei kuitenkaan ryhtynyt toimiin poliittisten 

virkanimitysten poistamiseksi, vaan jatkoi tahollaan virkanimitysten myöntämistä. 

Puolueen kannatukseen tämä toiminta vaikutti tuhoisasti ja seuraavissa vaaleissa puolue 

menetti suurimman osan äänestäjistään. 

 

Vuoden 2006 vaalit voitti konservatiivinen Laki ja oikeus-puolue, joka puolusti vahvasti 

katolisia arvoja ja vastusti uusliberalistista markkinataloutta. Populistisia piirteitä 

omaava puolue muodosti vähemmistöhallituksen useiden pienten puolueiden kanssa, 
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mutta yhteistyön ajauduttua vakaviin ongelmiin tämä vähemmistöhallitus hajosi 

syyskuussa 2006 ja Laki ja oikeus-puolue ryhtyi kokoamaan uutta hallitusta.  

 

Vuoden 2007 heinäkuussa Puolan poliittinen elämä koki jälleen uuden kolauksen, kun 

presidentti Lech Kaczýnski erotti korruptiosyytteiden vuoksi hallituksen maatalous- ja 

varapääministerin. Elokuussa 2007 Laki ja oikeus-puolueen hallituskumppani, pieni 

Itsenäisyyspuolue veti puolestaan ministerinsä pois hallituksesta ja hämmensi edelleen 

tulenarkaa tilannetta. Tapahtumia seuranneen hallituskriisin jälkimainingeissa Puolan 

parlamentin alahuone päätti hajottaa itsensä hillitäkseen maan sisäpoliittista 

valtakamppailua ja presidentti Lech Kaczyński määräsi uudet vaalit pidettäviksi 

lokakuussa 2007.  

 

Ennen vaaleja presidentin kaksoisveljen, Jaroslaw Kaczyńskin johtamaa Laki ja Oikeus 

-puoluetta pidettiin vaalien varmana voittajana. Samaan aikaan kuitenkin yltyi Puolassa 

pelko maan vahvistuvasta eristäytymisestä ja sisäänpäin kääntymisestä suhteessa 

muihin EU-jäsenvaltioihin. Paternalistisen Laki ja Oikeus-puolueen valta-aseman 

odotettiin hidastavan entisestään maan vaisusti etenevää yksityistämisprosessia ja 

vahvistavan valtiovallan nihkeää suhtautumista talousuudistuksiin. Vaaleissa voittajaksi 

nousikin yllättäen yrittäjähenkinen Kansalaisfoorumi-puolue, joka sai 209 

edustajapaikkaan oikeuttavat 41,5 % kaikista annetuista äänistä. Vaalien 

ennakkosuosikki Laki ja oikeus-puolue koki korkeista odotuksista huolimatta 

rökäletappion, saatuaan ainoastaan 32,1 % äänistä ja 166 edustajapaikkaa parlamentissa. 

Vaaliaktiivisuus oli korkein sosialistisen ajan jälkeen Puolassa saavutettu luku (53,9 %) 

ja nousi 14,7 % vuoden 2005 vaaleista. Korkea vaaliaktiivisuus yllätti Puolan 

viranomaiset ja muutamissa Varsovan piirikunnan äänestyspaikoissa äänestysaikaa piti 

venyttää kolmella tunnilla, kun äänestyslipukkeet loppuivat kesken. (CASE 2007)  

 

Kansalaisfoorumi ryhtyi hallituksen muodostamiseen keskustalaisen 

Talonpoikaispuolueen kanssa, joka saavutti vaaleissa 31 paikkaa. Kansalaisfoorumilla 

ja perinteisempiä arvoja kannattavalla Talonpoikaispuolueella oli ennen vaaleja eriäviä 

mielipiteitä muun muassa tasaverouudistuksesta, euroalueeseen liittymisen ajankohdasta 

sekä maanviljelijöiden eläkerahastoista, joten hallituksen yhteistyön ei uskota olevan 
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täysin mutkatonta. Kansalaisfoorumin noustua hallitsevan puolueen asemaan 

hallituksen odotetaan kuitenkin suhtautuvan edeltäjäänsä Laki ja oikeus-puoluetta 

avoimemmin talousuudistuksiin ja vauhdittavan valtion omaisuuden 

yksityistämisprosessia. Vallanvaihdoksen uskotaan myös johtavan Puolan ja EU:n 

välien lämpenemiseen samaan aikaan, kun läheiset suhteet Yhdysvaltojen kanssa 

saattavat osoittaa viilentymisen merkkejä.  

 

Vaalien jälkeisen poliittisen elämän Puolassa odotetaan jatkuvan toistaiseksi melko 

epävakaana. Entisen pääministerin (presidentin kaksoisveljen) Jaroslaw Kaczyńskin 

uskotaan yleisesti pyrkivän vaikuttamaan vahvasti valtion päätöksentekoon presidentin 

kautta. Parlamentin päätöksentekotyötä häiritäkseen presidentti Lech Kaczyńskin 

pelätään käyttävän veto-oikeuttaan ja näin hidastavan ja horjuttavan parlamentin 

päätöksentekoa. Tämä poliittisen riskin kasvu vaalien jälkeen vaikuttaa vahvasti Puolan 

liiketoimintaympäristöön ja talouteen kokonaisuudessaan. (CASE 2007) 

 

3.2 Talousuudistukset 
 

Puolan siirtymistä sosialismista moderniin markkinatalouteen ovat tahdittaneet erilaiset 

hallitusten talousuudistukset. Osittain muutoksia ryhdyttiin ajamaan läpi jo sosialismin 

aikana, mutta suurimmat muutokset on toteutettu 1990- ja 2000-luvuilla. Valtiollisen 

omaisuuden yksityistämisprosessi on ollut yksi merkittävimmistä tekijöistä maan 

talouden vapauttamisohjelmassa. Myös yhteiskunnan yritysmyönteisyyden lisääminen 

sekä Nato- ja EU-jäsenyyden aiheuttamat muutokset ovat kehittäneet yhteiskuntaa kohti 

länsimaisia standardeja. Kehityksestä huolimatta Puola ei kaikilta osin täytä vielä 

vapaan, toimivan markkinatalouden vaatimuksia ja muun muassa byrokratia, poliittiset 

virkanimitykset sekä lainsäädännön epäselvyys hankaloittavat paikallisen liike-elämän 

toimintaa.  

 

Yksityistämisen toteuttaminen ollut tehotonta 
 

Puolassa käynnistettiin virallinen yksityistämisprosessi 31.12.1990, jolloin valtiollisen 

omaisuuden yksityistämistä alettiin toteuttaa vaiheittain. Ensimmäisessä aallossa 

yksityistettiin niitä pieniä ja keskisuuria yrityksiä, jotka eivät vielä sosialismin ajalla 
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olleet valtionjohdosta irrotettuja. Näiden yritysten yksityistäminen tapahtui pääasiassa 

kahdella eri menetelmällä: likvidoimalla ja leasing-sopimuksin. Likvidointia 

käytettäessä yrityksestä myytiin kaikki varallisuus ja yhtiö asetettiin selvitystilaan. 

Toinen yksityistämisen muoto oli yrityksen leasing sen sisäpiiriläisille. Puolan pk-

yritysten yksityistämistahti oli kiivasta 1990-luvun alussa ja vuosikymmenen 

puoliväliin mennessä suurin osa potentiaalisista leasing-sopimuksin tai likvidoimalla 

yksityistettävistä pienyrityksistä oli jo yksityistetty (kuvio 23).  

 
Kuvio 23: Valtionyhtiöiden yksityistämisprosessi Puolassa 
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Lähde: Puolan tilastovirasto 

 

Suurten valtion omistamien yritysten yksityistämisprosessin käynnistyminen voidaan 

nähdä merkittävimpänä sysäyksenä Puolan markkinatalouteen pohjautuvan 

yhteiskunnan kehityksessä (Ollington ja Reuvid, 2004). Suurten yritysten 

yksityistämiselle luotiin lainsäädännöllinen pohja vuonna 1999 uuden Yksityistämislain 

käyttöönoton yhteydessä. Yksityistämisprosessi lähti hitaasti liikkeelle ja erilaisten 

yksityistämisvaihtoehtojen välillä käytiin kovaa kilpailua.  

 

Suurten valtionyhtiöiden yksityistämisprosessissa ensimmäisessä vaiheessa valtiolliset 

suuryritykset muutettiin osakeyhtiöiksi, joissa valtio omisti 100 % osakekannasta. 
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Puolan valtiokonttori ja yhtiön työntekijät saivat yhdessä nimittää yritykseen johdon ja 

halutessaan myös erottaa sen. Tosiasiassa järjestäytymättömät työntekijät eivät juuri 

olleet päätöksenteossa mukana, vaan johtajat nimitettiin lähinnä poliittisin perustein. 

(Tanzi, 1992) 

 

Puolalaisille viranomaisille selvisi pian tämän brittiläistä alkuperää olevan 

yksityistämismuodon epäsopivuus Puolalle, jossa valtiollisen omistuksen osuus nousi 

jopa 90 prosenttiin. Prosessia nopeuttaakseen viranomaiset ottivat käyttöön useita uusia 

yksityistämisen muotoja. Näitä uusia malleja edustivat yrityksen myynti osissa, 

yrityksen myynti sen toimivalle johdolle ja työntekijöille sekä massayksityistäminen 

voucher- eli kuponkimenetelmää käyttäen. Lisäksi Puolassa oli käytössä pk-yritysten 

yksityistämisessä käytetty leasing-malli, joka oli suosittu etenkin nopeasti 

yksityistetyssä vähittäiskaupassa. Uudet yksityistämismallit kiihdyttivät prosessin 

etenemistä, mutta pitivät sen toisaalta hallinnassa niin, ettei päädytty samaan 

tilanteeseen kuin esimerkiksi Venäjällä melko hallitsemattoman yksityistämisprosessin 

yhteydessä. 

 

Puolan käynnistäessä jäsenyysneuvottelut EU:n kanssa vuonna 1998 maan hallitus 

hyväksyi ohjelman valtionyritysten yksityistämiseksi vuoden 2001 loppuun mennessä. 

Ensimmäisinä rakenneuudistusten vuosina Puolan yksityistämisprosessi etenikin 

kiitettävästi pankkien yksityistämisen vauhdittuessa jo vuonna 1999 ja hintojen 

vapauttamisprosessin päättyessä vuonna 2000. Myös 2000-luvun ensimmäisinä vuosina 

yksityistämisprosessi eteni tyydyttävästi, mutta vuonna 2003 se hidastui äkisti, eikä 

mitään merkittäviä muutoksia saatu Puolassa aikaan edelliseen vuoteen verrattuna 

(Euroopan komissio 2007). Kahden seuraavan vuoden aikana yksityistäminen hidastui 

edelleen. Puolan viimeaikaista yksityistämisprosessia leimaakin ennen kaikkea kankeus 

ja hitaus. Puolassa on edelleen suuri määrä valtionyhtiöitä, joille on laadittu 

yksityistämissuunnitelmat jo hyvän aikaa sitten, mutta itse projekti on jäänyt 

toteuttamatta. Hitauden syyksi katsotaan usein poliittisen perustein valitut henkilöt, 

joiden todellinen ammattitaito on melko kyseenalaista ja tahto yksityistämisen 

loppuunsaattamiseen puuttuu. (Rosati, 2000) 
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Vuonna 2006 Puolassa oli yhteensä 913 valtion omistamaa yhtiötä, joita ei ollut vielä 

yksityistetty. Valtionyhtiöt sijoittautuvat laajalle toimialakartalle aina maanviljelystä 

hotelli- ja ravintola-alalle. Eniten valtionyhtiöitä toimii teollisuudessa, logistiikassa ja 

rakennustoimialalla (kuvio 24).  

 
Kuvio 24: Puolassa toimivien valtionyhtiöiden lukumäärä vuonna 2006 

Rakentaminen; 151

Kauppa; 94

Hotelli- ja ravintola-
ala; 7

Logistiikka ja 
tietoliikenne; 109

Rahoitusala; 1

Kiinteistöala; 96 Muut; 9 Maa- ja metsätalous; 
17

Teollisuus; 429

   
Lähde: Puolan tilastovirasto 2007 

 

Vuosina 2005-2006 Puolassa on yksityistetty yhteensä 116 valtioyhtiötä erityisesti 

teollisuuden ja rakentamisen aloilta (Puolan tilastovirasto 2007). Yksityistämisestä 

huolimatta edellä mainituilla aloilla on edelleen vahva valtionyhtiöiden edustus, eikä 

tilanteen uskota juuri muuttuvan lähitulevaisuudessa.  

 

Lainsäädännön uudistuksin kohti vapaata markkinataloutta 

 

Kommunistinen yhteiskuntamuoto jäi historiaan Puolan aloitettua toimenpiteet 

yhteiskunnan muuttamiseksi keskusjohtoisesta suunnitelmataloudesta vapaaksi 

markkinatalousmaaksi ja maassa käynnistettiin useita lainsäädännöllisiä uudistuksia jo 

sosialismin aikana. 1980-luvun lopulla Puolassa toteutettiin laaja konkurssi- ja 

kilpailulainsäädännön uudistus, joka avasi markkinat vapaalle kilpailulle ja pakotti 

taloudellisesti kannattamattomat yritykset vetäytymään markkinoilta. Useat 
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kannattamattomat yritykset olivat pystyneet henkilösuhteita hyväksikäyttäen 

harjoittamaan liiketoimintaa suunnitelmatalouden aikaan, kun kommunistipuolue jakoi 

niille merkittäviä, niiden toimintaedellytykset turvaavia avustuksia. (Mäkimattila 2000).  

 

Lainsäädäntötyö ulkomaisten osapuolten kanssa muodostettavien yhteisyritysten 

mahdollistamiseksi sai varovaisen alun Puolassa jo vuonna 1986. Alkuvaiheessa 

säädetyt lakiuudistukset osoittautuivat kuitenkin liian jäykiksi, eikä toivottua 

kiinnostusta ulkomaisissa yrityksissä syntynyt. Ongelmia aiheutti muun muassa 

perustettujen yhteisyritysten toimilupien tarkka rajaus, jolloin yhteisyritykset eivät 

kyenneet mukauttamaan tuotantoaan markkinoiden mukana. Yhteisyritykset eivät 

myöskään pystyneet palkkaamaan ulkomaisia asiantuntijoita, koska säännökset estivät 

kansainvälisesti kilpailukykyisen palkan maksamisen. Nykyään kotimaisille ja 

ulkomaisille EU- ja Efta-maiden kansalaisille ja yhteisöille taataan Puolan 

lainsäädännössä pääosin samanlaiset oikeudet. Muiden EU-valtioiden tavoin Puola on 

kuitenkin käyttänyt hyväkseen yhteisön lainsäädännön mahdollistamaa ulkomaisen 

omistuksen rajoittamista tietyillä strategisilla toimialoilla, kuten puolustusteollisuudessa. 

 

Puolassa on useita eri yritysmuotoja. Niistä suosituimpia ulkomaisten sijoittajien 

keskuudessa ovat osakeyhtiö, rajavastuuyhtiö, kommandiittiyhtiö ja 

kommandiittiosakeyhtiö. EU- ja Efta-maiden kansalaisten, samoin kuin puolalaisten on 

edellä mainittujen yritysmuotojen lisäksi mahdollista perustaa avoin yhtiö. Kaikkien 

ulkomaisten yhtiöiden on mahdollista perustaa Puolaan sivukonttori tai edustusto.  

 

Osakeyhtiömuotoa suosivat yleensä suuret yhtiöt, jotka pyrkivät keräämään 

alkupääomaa ennen kaikkea osakeannin kautta. Venäjälläkin yleisesti käytetty 

rajavastuuyhtiömuoto puolestaan muistuttaa suomalaista osakeyhtiötä muuten, mutta 

omistus on jaettu osuuksiin, jotka rajaavat omistajien vastuuta yhtiöstä. 

Kommandiittiyhtiö sekä avoin yhtiö toimivat Puolassa samoilla periaatteilla kuin 

Suomessa, kommandiittiyhtiön omatessa vastuunalaisia ja äänettömiä yhtiömiehiä ja 

avoimen yhtiön ainoastaan vastuunalaisia yhtiömiehiä, jotka yhteisvastuullisesti 

vastaavat kaikista yhtiön veloista ja vastuista. Kommandiittiosakeyhtiö on Puolan 

lainsäädännön erikoisuus, joka eroaa tavallisesta kommandiittiyhtiöstä muun muassa 



 42 

minimipääomapanoksellaan. Kommandiittiosakeyhtiön alkupääoma tulee olla vähintään 

50.000 zlotya, mikä vastaa noin 13.000 euroa. Tätä yritysmuotoa suosivat erityisesti 

suuret yritykset, muun muassa isot perheyhtiöt. Toinen Puolassa käytetty erikoisempi 

yhtiömuoto on kumppanuusyhtiö (Professional partnership). Tämä yhtiömuoto on 

tarkoitettu kahdelle tai useammalle ammatinharjoittajalle, jotka voivat perustaa 

kumppanuuden muodostaen yhtäältä yhteisen yhtiön, ja toisaalta vastaten ainoastaan 

itse aiheuttamistaan veloista ja vastuista yhtiölle. (Paiiz 2007) 

 

Puolassa toimii tällä hetkellä 14 erityistalousaluetta vuonna 1994 perustetun ja vuonna 

2001 uusitun erityistalousaluelain alaisuudessa. Laissa myönnetään erityistalousalueilla 

toimivilla suurille yrityksille verovapaus henkilö- tai yhteisöverotuksesta aina 50 %:iin 

asti alkuperäisen investointinsa arvosta (lukuun ottamatta Krakovan erityistalousaluetta, 

jossa verovapaus myönnetään 40 %:lle investointiarvosta). Keskisuurten yritysten 

verovapaus on korkeampi, 65 % investoinnista. Verovapauden saavuttamiseksi 

investoinnin tulee kuitenkin olla vähintään 100.000 euroa ja yrityksen tulee toimia 

erityistalousalueella vähintään 5 vuotta. Puolan erityistalousalueiden joustona on 

yritysten mahdollisuus valita erityistalousalueen etujen sijaan valtionapumuotoinen etu, 

jossa yrityksille myönnettävän verovapauden suuruus lasketaan yritykseen palkattujen 

uusien työntekijöiden kustannuksista. Valtionapuvaihtoehdossa verovapausprosentit 

säilyvät samana kuin normaalissa erityistalousalue-edussa – suurille yrityksille 50 % ja 

keskisuurille 65 %. (Balcerowicz 2006) 

 

Suurin osa Puolan erityistalousalueista on keskittynyt maan eteläosiin, mutta myös 

pohjoisosissa sijaitsee neljä erityistalousaluetta. Puolassa erityistalousalueita on 

perustettu lähinnä alueen kehitystason nostamiseksi erilaisten yritysinvestointien avulla. 

Alueilla toimii ennen kaikkea teollisuuden ja jakelualan yrityksiä, jotka nauttivat alueen 

tarjoamista erityisistä eduista muun muassa arvonlisäverotuksen ja tullausmenetelmien 

muodossa. Suurin osa - 79 % - erityistalousalueilla toimivista yrityksistä on ulkomaisia. 

Erityisesti amerikkalaiset ja saksalaiset yhtiöt ovat löytäneet erityistalousalueiden 

hyödyt. (Paiiz 2007) 
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Epäselvä lainsäädäntö ja byrokratia haittaavat yritystoimintaa 

 

Puola uudisti yritystoimintaa säätelevän lain talouden vapaudesta (The Economic 

Freedom Act) elokuussa 2004. Uudistuksen tavoitteena oli yksinkertaistaa yritysten 

perustamista ja niiden jokapäiväisten toimintojen järjestämistä. Muun muassa erillisen 

toimiluvan tai lisenssin vaativia toimialoja karsittiin ja yrityksen perustamiseen liittyvää 

byrokratiaa madallettiin. Uudistuksen markkinaorientoituneista pyrkimyksistä 

huolimatta Puolan lainsäädäntö hankaloittaa edelleen paikallista yrityselämää. Etenkin 

maan verolainsäädännön jatkuvat muutokset aiheuttavat yrityksille päänvaivaa niiden 

joutuessa käyttämään paljon henkilötyötunteja verotussäännösten seuraamiseen. Lisäksi 

yrityksiin kohdistuvan lainsäädännön tulkinta vaihtelee eri viranomaistahojen välillä, 

jolloin ei synny varmuutta siitä hyväksytäänkö tämän vuoden verotarkastuksessa läpi 

mennyttä käytäntöä enää ensi vuoden verotarkastuksen yhteydessä.  

 

Puolassa byrokratiaan kuluu yrityksiltä paljon aikaa. Paperisotaa varten joudutaan 

toisinaan palkkamaan erillinen työntekijä tai jopa useampi. Byrokratia on kankeaa liki 

kaikissa julkisen sektorin toiminnoissa. Toisinaan pienyritykset pyrkivät supistamaan 

muun muassa lisähenkilöstön palkkaukset minimiin, sillä yhden uuden työntekijän 

vaatima paperisota ja tästä aiheutuvien velvollisuuksien täyttäminen vie erittäin paljon 

aikaa. Jo yrityksen tavallinen, arkipäiväinen pyörittäminen vaatii henkilöstöraportoinnin 

osalta merkittävän määrän paperisotaa.  

 

Puolassa kilpailukykyinen yritysverotus 

 

Puola lähti mukaan kansainväliseen yhteisöverokannalla kilpailuun vuonna 2004, kun 

se pudotti korkeana pidetyn yhteisöverokantansa 27 prosentista suoraan 19 prosenttiin. 

27 prosentin yhteisöverokannallaan Puola olisi ollut melko kilpailukykyinen EU-15-

jäsenmaiden joukossa, joilla keskimääräinen yhteisöverokanta oli vuonna 2003 29,7 %. 

Vuonna 2003 silloisten EU-kandidaattimaiden joukossa Puola edusti kuitenkin korkean 

yhteisöverokannan maata 10 kandidaattimaan yhteisöverokannan keskiarvon yltäessä 

ainoastaan 18,4 prosenttiin. Koska Puolan varteenotettavimmat kilpailijat löytyivät juuri 

uusien jäsenmaiden joukosta, Puola päätyi pudottamaan yhteisöverokantaansa 



 44 

merkittävästi vuoden 2004 tammikuussa. Puola onnistui tavoitteessaan tehdä maata 

kilpailukykyisemmäksi yhteisöverokantaa laskemalla sikäli, että vuonna 2006 maan 

yhteisöverokanta oli kuudenneksi matalin koko Euroopassa. Puolaa alhaisempi 

yhteisöverokanta oli EU-jäsenmaista ainoastaan Irlannilla (12,5 %) Kyproksella (10 %), 

Latvialla (15 %), Liettualla (15 %) ja Unkarilla (16 %). (KPMG 2006) 

 

Useat Itä-Euroopan maat ovat ottaneet käyttöön henkilöverotuksessa tasaveromallin 

(Keen et al. 2006). Näistä poiketen Puolalla on kuitenkin henkilöverotuksessa käytössä 

progressiivinen yhteisöverokanta. Henkilöverotuksessa käytetään tulotasosta riippuen 

19, 30 ja 40 prosentin verokantaa. Avioliitossa olevilla puolisoilla on Puolassa käytössä 

yhteisverotus.  

 

Yritystoimintaa harjoittavilla luonnollisilla henkilöillä tuloverotus eroaa tavallisten 

työntekijöiden verotuksesta. Yritystoimintaa harjoittavat yksityiset henkilöt maksavat 

tästä yritystoiminnasta johtuneista tuloistaan ainoastaan yritysverotuksen suuruista 

veroa, joka tällä hetkellä on tasavero 19 %. (Deloitte & Touche 2004) 

 

Puolan verotuksesta tuli ennakoitavampaa 1.1.2005, kun Taloudellisen vapauden lakiin 

lisättiin säännös yksityisen henkilön oikeudesta hakea ennakkopäätöstä verotuksestaan. 

Tähän saakka luonnollisilla henkilöillä oli ollut oikeus hakea päätöksiä, mutta niihin ei 

voinut myöhemmin vedota, eli vastuu verovelvollisuudesta oli viime kädessä 

veronmaksajalla. Tilannetta ei helpottanut Puolan monimutkainen ja osin melko 

tulkinnanvarainen verolainsäädäntö. Uuden säännöksen myötä luonnollisen henkilön 

hakema ennakkopäätös on virallinen asiakirja, johon voi myöhemmin toteutettavassa 

verotuksessa vedota. 

 

Tulevaisuuden suuntauksia verotuksen osalta on melko vaikea määritellä Puolan 

jatkuvan poliittisen debatin sekä puolueiden vaihtuvien valtasuhteiden vuoksi. 

Lokakuuhun 2007 asti vallassa ollut Laki ja oikeus- puolue oli melko haluton 

alentamaan arvonlisäverotusta tai keventämään yritysten verorasitetta. Kuitenkin 

puolueen sisällä väläyteltiin mahdollisuutta luonnollisen henkilön verokynnysten 

alentamisesta ja niiden supistamisesta kahteen eri luokkaan. Tämä uudistus olisi 
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toteutuessaan askel kohti itäisessä Euroopassa suosittua tasavaromallia, jossa 

henkilöiden ansiotuloja verotetaan aina samalla verokannalla. Yrittäjähenkisen 

Kansalaisfoorumi-puolueen voitettua lokakuun 2007 vaalit, on Puolan 

tasaverouudistuksen toteutuminen askelta lähempänä. Kansalaisfoorumi kannattaa 

vahvasti yhden yhteisen verokannan käyttöönottoa sekä henkilö- että 

yhteisöverotuksessa ja yleistä verojärjestelmän yksinkertaistamista. Toistaiseksi 

Kansalaisfoorumin hallituskumppani (Talonpoikaispuolue) kuitenkin vastustaa 

tasaverouudistusta, ja vasta aika näyttää minkälaisiin veroreformeihin uusi hallitus 

ryhtyy. (CASE 2007)  

 

Julkisen sektorin korruptoituneisuus aiheuttaa edelleen ongelmia 

 

Vuoden 2007 Transparency International (TI) -järjestön vuosittain julkaisemassa 

Corruption Perception -raportissa Puola sijoittui sijalle 61. yhdessä Kuuban ja Tunisian 

kanssa. Yhteensä raportissa oli listattu 179 maata. Puolan yritysten kokema 

korruptioindeksi jäi melko vaatimattomaksi ollen ainoastaan 4,2 indeksihaarukassa 

nollasta kymmeneen, jossa nolla indikoi erittäin korkeaa korruptiotasoa ja 10 erittäin 

vähäistä korruptiota. Puolan vuoden 2007 korruptioindeksi oli kuitenkin noussut vuoden 

takaisesta (3,7) puolen indeksipisteen verran, mikä kertoi melko kiitettävästä 

edistyksestä korruption vastaisessa työssä. Maan yleinen korruption taso on kuitenkin 

edelleen huolestuttavan korkea.  

 

TI:n julkaisema “Global Corruption Report 2007” keskittyy oikeusistuinten 

korruptiotilanteeseen vuonna 2007. Raportin mukaan 60 % haastatelluista kuvailee 

Puolan tuomioistuinta ja oikeusjärjestelmää melko tai erittäin korruptoituneeksi. 

Toisaalta Puolan epävakaa poliittinen tilanne, jossa maan valtapuolue vaihtuu jokaisissa 

vaaleissa, vähentää osin oikeusistuinten riippuvuutta tietyistä poliittisista voimista.  

 

Edellä mainittujen korruptioraporttien valossa Puolaa voidaan kuvailla yhä melko 

korruptoituneeksi maaksi. Poliittiset korruptioskandaalit ovat ravistelleet yhteiskuntaa 

lähihistoriassa, eikä niiden esiintymiseltä ole vältytty viime aikoinakaan. Korruptiota 

tavataan yhteiskunnan monilla eri tasoilla, mutta erityisesti poliittista elämää pidetään 
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Puolassa yleisesti hyvin korruptoituneena. Useiden muiden KIE-valtioiden tavoin 

yhteiskunnassa vaikuttavan ylemmän tason korruption lisäksi esiintyy myös 

ruohonjuuritason korruptiota, joka ilmenee kansalaisten jokapäiväisessä elämässä muun 

muassa terveydenhoito- ja oikeusjärjestelmässä esiintyvänä lahjontana. Merkittävänä 

syynä yhteiskunnan korruptoituneisuuteen on nähty paikallisten virkamiesten ja muun 

julkisen hallinnon edustajien erittäin alhainen palkkataso. (Global Corruption Report 

2007) 

 

Puolan hallinto on vuoden 2007 alussa antanut korkean korruptiotason leikkaamiseen 

tähtäävän säännöksen yritysten edustamisesta. Uuden normin mukaan julkisen sektorin 

hankinnoista vastaavat henkilöt saavat ainoastaan laitoksensa esimiehen luvalla 

osallistua erilaisiin tuotteiden valmistajien tai palvelun tarjoajien järjestämiin 

tilaisuuksiin. Tällä on pyritty vähentämään lahjusten ja muun laittoman mielipiteen 

muokkaamisen mahdollisuutta julkisen hallinnon ja yksityisen sektorin 

kanssakäymisessä. 

 

Pankkisektori kasvaa vahvasti 

 

Puolan rahoitussektori on käynyt läpi suuria muutoksia viimeisten 15 vuoden aikana. 

Muiden nopeasti kehittyvien markkinoiden tavoin myös Puolassa pankit dominoivat 

vahvasti maan rahoitussektoria. Vuoden 2006 alussa Puolan pankkisektorin varat 

vastasivat 60,7 % maan bruttokansantuotteesta samaan aikaan, kun 74 % koko 

rahoitussektorin tuotoista muodostuu pankkisektorilla. Pankkisektorin vahvasta 

asemasta huolimatta viime vuosina myös vakuutusyhtiöiden ja erilaisten 

eläkerahastojen osuus on lähtenyt nopeaan kasvuun. (Puolan talousministeriö 2006)  

 

Vuonna 1989 Puolan pankkisektori jakautui Puolan keskuspankin ja neljän valtio-

omisteisen, tietylle teollisuudenalalle suunnatun pankin toimintoihin. Pian tämän 

jälkeen Puolan keskuspankin liikepankkiosuus jaettiin yhdeksäksi alueelliseksi, 

itsenäiseksi pankiksi. (Grąt et al. 2006)  
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Voimakkaan vapauttamisen myötä Puolan pankkisektoria on jo 1990-luvun puolesta 

välistä lähtien leimannut vahva ulkomaalaisten pankkien läsnäolo. Ulkomaiset pankit 

näkivät Puolan houkuttelevana kohteena ensin odotettavissa olevan EU-jäsenyyden ja 

kuluttajamarkkinoiden kasvun sekä myöhemmin potentiaalisen euroalueen 

laajentumisen myötä. Pankkisektorin yksityistäminen on johtanut toimialan tarjonnan 

monipuolistumiseen ja toimijoiden kansainvälistymiseen (Pietrzak et al., 2004). 

Yhtäältä ulkomaisen omistuksen lisääntymisen katsotaan osaltaan vakauttaneen alaa. 

Toisaalta kansainväliset toimijat ovat markkinoille etabloitumisen myötä kiristäneet 

alan kilpailua ja lisänneet palvelujen määrää. Tänä päivänä ulkomaisten pankkien osuus 

pankkisektorin kokonaisvaroista on reilut 70 % (Puolan talousministeriö 2006).  

 

Viime vuosina Puolan rahoitussektorin kasvu on jatkunut nopeana. Pankkien osuus 

Puolan rahoitussektorista on suuri. Pankkisektorin kasvu on ollut myös voimakasta ja 

suurimpina kasvua kiihdyttävinä tekijöinä nähdään kansainvälisten toimijoiden 

etabloituminen paikallisille markkinoille sekä vakuutuslainsäädännön uudistus. Lisäksi 

sektorin vahvan kasvun pohjana on yksityisen kulutuksen lisääntyminen, mikä on 

johtanut ahkerampaan pankkipalveluiden käyttöön. Pankkisektorin kiihkeä kasvu näkyy 

maassa muun muassa jatkuvana pankkikonttoriverkoston laajentamisena. Puolan 

pankkisektori on tänä päivänä vakaa ja KIE-maiden pankkisektoreista vähiten 

keskittynyt viiden suurimman pankin hallitessa alle 50 % pankkien kokonaispääomasta. 

(Puolan talousministeriö 2007). Toisaalta Puolan finanssimarkkinoiden kehitystä 

vähemmän pankkikeskeiseksi hidastavat infrastruktuurin heikko taso, lainsäädännölliset 

ongelmat sekä ulkomaisten pääomamarkkinoiden kilpailun kiristyminen. 

 

3.3 EU-jäsenyyden vaikutus Puolan liiketoimintaympäristöön 

 

Puolan liittyessä EU:iin toukokuussa 2004 ei tapahtunut enää mitään merkittäviä, 

dynaamisia muutoksia, vaan suurin osa vaadituista sopeuttamisprosesseista oli viety läpi 

jo jäsenyysneuvottelujen yhteydessä. EU:n vaikutus Puolan yhteiskunnassa on 

sittemmin näkynyt tietynasteisena vakautumisena, ulkoisen luottamuksen 

kohentumisena ja yleisen infrastruktuurin kehittämisenä, mutta toisaalta myös 

orastelevana työvoimapulana. 
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EU:n rakennerahastoilla kahdensuuntainen vaikutus  

  

Puola liittyi yhdeksän muun valtion kanssa EU:iin 1.5.2004. Puola oli uusista 

jäsenmaista suurin ja se nousi myös koko unionin kontekstissa suurten jäsenmaiden 

joukkoon Saksan, Ranskan, Iso-Britannian, Italian ja Espanjan rinnalle. Puolan tulo- ja 

elintaso olivat kuitenkin maan liittyessä EU:iin alueen alhaisimpien joukossa. EU-

laajentumisen yhteydessä suuret jäsenmaat eivät olleet kovinkaan innokkaita jakamaan 

hallitsevaa asemaansa uuden tulokkaan kanssa.  

 

Puola on tämän hetkisistä jäsenmaista ylivoimaisesti suurin nettosaaja EU:ssa. Heti 

EU:iin liittymistä seuraavina vuosina 2004-2006, Puolalle myönnettiin EUR 12,1 

miljardin tuki rakenne- ja koheesiorahastoista. Yhteensä tämä summa muodosti 54 % 

uusille jäsenmaille osoitetuista unionin tukirahoista. Vuonna 2006 Puolan hallitus arvioi 

pelkästään EU-tukien kasvattavan maan bruttokansantuotetta noin kolme prosenttia. 

Vuosille 2007-2013 EU on myöntänyt Puolalle EUR 60 miljardin arvoisen tukipaketin. 

Tuki muodostaisi toteutuessaan noin 4,5 prosenttia valtion vuotuisesta 

bruttokansantuotteesta. Suurin osa tuista suunnataan näillä näkymin tieverkoston, 

rautateiden, vedenpuhdistuslaitosten, lentokenttien ja julkisten palveluiden 

kehittämiseen. Puolassa tukien saanti ei kuitenkaan vielä ole varmistunut, sillä varojen 

vastaanottaminen edellyttää tarkkoja suunnitelmia niiden käytöstä ja selvitystä varojen 

kohdentamisesta. Lisäksi hankkeelle on oltava kansallista rahoitusta. Tähän mennessä 

Puolan hallinnon esittämät suunnitelmat ovat olleet melko hätäisesti valmisteltuja ja 

niiden luotettavuus ei ole aina täyttänyt EU:n asettamia kriteereitä. Tämä saattaa johtaa 

tilanteeseen, jossa EU ohjaa Puolalle alun perin varatut tukirahat EU:n muihin uusiin 

jäsenmaihin. Lisäksi vuonna 2007 EU:ssa sovelletaan ensimmäistä kertaa sääntöä, jonka 

mukaan myönnetyt varat saatetaan automaattisesti peruuttaa, jollei niitä ole käytetty 

kahden vuoden kuluessa tuen myöntämisestä.  

 

Puolan julkisen sektorin pyrkimykset toteuttaa EU:n rakenne- ja koheesiorahaston 

tukien vaatimia toimenpiteitä ovat omiaan johtamaan läpinäkyvämpään hallintoon ja 

julkisen rahoituksen tehostuneeseen valvontaan. EU-tukien vastaanottamisen 
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edellyttämä huolellinen suunnittelu, toteutus ja koordinointi osaltaan edistävät myös 

ulkomaisten sijoittajien luottamusta yhteiskuntaan. Tältä osin on siis nähtävissä EU-

tukien positiivinen vaikutus yleisen infrastruktuurin lisäksi myös paikalliseen 

liiketoimintaympäristöön ja toimintojen sujuvuuteen.  

 

Yhtäältä EU-rakennerahaston tuet kehittävät Puolan yleistä infrastruktuuria ja 

vauhdittavat talouden kehitystä. Toisaalta Puolan valtio joutuu osaltaan investoimaan 

näihin hankkeisiin, mikä rasittaa maan julkista budjettia merkittävästi. Vuosina 2004-

2006 Puolalle myönnettyyn EUR 12,1 miljardin tukipakettiin vaadittiin valtion EUR 4 

miljardin osallistuminen sekä EUR 2-3 miljardin investointipaketti yksityiseltä 

sektorilta, sen ollessa edunsaajana. Lyhyellä tähtäimellä EU-tukien voi siis nähdä jopa 

huonontavan maan rahoituksellista asemaa. Pahimmat skenaariot maalailevat tilannetta, 

jossa Puolan jo nykyisellään mittavat julkisen sektorin menot kasvavat ja veroja 

joudutaan nostamaan. Verotason nostaminen puolestaan lisäisi työttömyyttä, mikä 

hidastaisi maan talouskasvua. (kts. esim. Szlachta, 2005)  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että EU-tuet vaikuttavat Puolan yhteiskuntaan kahdella 

tavalla. Yhtäältä on havaittavissa positiivinen vaikutus infrastruktuurin kehittämiseen 

tähtäävien projektien ja julkisen hallinnon läpinäkyvyyden kehittymisen myötä. 

Toisaalta EU-tukien edellyttämä paikallisen julkisen sektorin osallistuminen 

investointeihin rasittaa entisestään suuren julkisen kulutuksen omaavan maan 

rahoitustilannetta ja uhkaa näin maan taloudellista vakautta.  

 

Työvoimapula ravisuttaa yhteiskunnan vakautta 

 

Puolan EU-jäsenyyden myötä auenneet rajat ovat houkutelleet etenkin nuoria 

puolalaisia ulkomaille töihin paremman palkan toivossa. Vuonna 2007 arvioitiin, että 

jopa 1,2 miljoonaa puolalaisnuorta on muuttanut muihin unionin maihin. Eniten 

puolalaista työvoimaa ovat houkutelleet Iso-Britannia, Irlanti, Espanja, Italia ja Saksa. 

Myös Pohjoismaista Norja on korkean palkkatason ansiosta vastaanottanut suuren 

määrän puolalaisia työntekijöitä. Puolaa uhkaakin tulevaisuudessa työvoimapula, vaikka 

samaan aikaan maassa kärsitään EU:n korkeimmasta työttömyysasteesta.  
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Ammattitaitoisten työntekijöiden muutto ulkomaille tulee aiheuttamaan Puolassa 

vakavaa työvoimapulaa. Jo nyt työvoiman saanti aiheuttaa ongelmia matalapalkkaisilla 

aloilla. Puolassa talouskasvu on edennyt sille tasolle, että paikallisia työntekijöitä alkaa 

olla vaikea houkutella matalapalkkaisiin työtehtäviin. Erityisesti maan telakka- ja 

rakennusteollisuus sekä terveydenhuollon ja palvelualojen yritykset ovat kokeneet 

työntekijöiden saannin hankaloituneen EU:iin liittymisen jälkeen. Puolan hallitus on jo 

reagoinut maata tulevaisuudessa uhkaavaan työvoimapulaan ja käynnistänyt toimia sen 

ehkäisemiseksi. Toukokuussa 2006 Puola avasi siirtymäajan jälkeen rajansa kaikille 

EU-15-jäsenmaiden työntekijöille. Kesällä 2007 Puolan hallitus käynnisti ohjelman 

ukrainalaisten, venäläisten ja valkovenäläisten työntekijöiden palkkaamisen ja 

työskentelyn helpottamiseksi Puolassa.  

 

Samaan aikaan, kun puolalaiset muuttavat Iso-Britanniaan ja Etelä-Eurooppaan 

paremman palkan toivossa, on Puolasta niin ikään muodostumassa maa, jonne 

köyhempien naapurimaiden asukkaat muuttavat massoittain parempien ansioiden 

houkuttelemina. Esimerkiksi vuonna 2006 Puolassa arvioitiin käyvän vuosittain töissä 

jopa puoli miljoona ukrainalaista.  

 

3.4 Yhteenveto 

 

Puolassa yritysten liiketoimintaympäristöä on pyritty erilaisin uudistuksin kehittämään 

yritysystävällisempään suuntaan. Muutosprosessin hitaus sekä yhteiskunnan eri 

kerroksiin ankkuroitunut korruptio ja byrokratia kuitenkin haittaavat siirtymistä 

modernin markkinatalouteen. Taulukossa 3 esitetään Maailmanpankin (2007) 178 maan 

liiketoimintaympäristöä tarkasteleva selvitys ja Puolan sijoittuminen vertailussa. Puola 

sijoittui vuonna 2007 sijalle 74. liiketoimintaympäristön sujuvuudessa. Puolan sijoitus 

oli kokonaislistauksessa keskiarvon yläpuolella, mutta suhteessa muihin vuonna 2004 

EU:iin liittyneisiin maihin (lukuun ottamatta Maltaa ja Kyprosta, joita ei ole listattu 

tutkimuksessa), Puola sijoittui heikoimmalle sijalle. Liiketoiminta oli uusista EU-maista 

helpointa Virossa (17.), Latviassa (22.) ja Liettuassa (26.), hankalinta puolestaan 

Sloveniassa (55.), Tšekissä (56.) ja Puolassa (74.).  
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Taulukko 3: Puolan liiketoimintaympäristö vuonna 2007 
 2007* 2006* Sijaluvun muutos 
Yrityksen 
aloittaminen 

129 118 -11 

Lisensointi 156 154 -2 
Työllistäminen 78 62 -16 
Rekisteröinti 81 86 +5 
Lainansaanti 68 62 -6 
Investointien suoja 33 32 -1 
Verotus 125 121 -4 
Ulkomaankauppa 40 33 -7 
Sopimusten 
toimeenpano 

68 74 +6 

Yrityksen 
lopettaminen 

88 85 -3 

* Sijaluku 178 maan joukossa 
Lähde: Maailmanpankki, 2007 

 

Sujuvimmaksi liiketoimintaympäristöön kuuluvaksi tekijäksi on listattu Puolan 

ulkomaankauppa ja investointien suoja, jotka ovat 178 maan joukossa listattu sijoille 40 

ja 33. Toisaalta Puolan ulkomaankaupan edellytykset ovat heikentyneet merkittävästi 

suhteessa vuoden 2006 vertailuun, jolloin Puola sijoittui sijalle 33. Heikoimmillaan 

tilanne on Puolassa lisensoinnissa, verotuksen toimeenpanossa sekä yrityksen 

aloittamisessa. Lisensoinnin ja yrityksen aloittamisen huonot pistesijat heijastavat maan 

julkisen sektorin korkeaa byrokratian tasoa, kun taas verotuksen epäselvyys ja 

tulkintojen vaihtelevuus viranomaisten kesken heikentävät sijoitusta verotuskysymysten 

osalta. Eniten kehitystä vuosien 2006 ja 2007 välisenä aikana on havaittavissa 

sopimusten toimeenpanossa sekä yhtiön rekisteröinnissä. Toistaiseksi hallituksen 

toimeenpanemat työllisyyttä edistävät uudistukset eivät näy Maailmanpankin vertailussa, 

vaan päinvastoin työllistämisen edellytykset ovat heikentyneet eniten kaikista 

liiketoimintaympäristön sujuvuutta mittaavista tekijöistä. 

 

Suomalaisyritysten kokemuksia Puolassa kartoittavassa Elinkeinoelämän 

tutkimuslaitoksen raportissa vuonna 2005 suomalaisyritysten edustajat listasivat Puolan 

heikkouksiksi muun muassa maan verotuksen korkean tason sekä työmarkkinoiden 

toiminnan tehottomuuden (Kaitila et al. 2005). Puolan yritysverotusta alennettiin 
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merkittävästi vuoden 2004 alussa, joten tilanne verotuksen osalta ei liene tällä hetkellä 

enää yhtä paha. Puola kuitenkin nähtiin erittäin kiinnostavana kohteena sekä olemassa 

olevan yritystoiminnan laajentamisen että uuden etabloitumisen muodossa. 

Suomalaisyrityksiä kiinnostivat ennen kaikkea Puolan kasvavat markkinat sekä sen 

logistinen sijainti Saksan ja potentiaalisesti suuret kasvuluvut omaavan Ukrainan 

vieressä. Toissijaiseksi tekijäksi suomalaisyritykset mainitsivat tuolloin myös maan 

Suomea edullisemmat tuotanto- ja työvoimakustannukset. 

 

Monessa yhteydessä Puola on listattu lupaavimpien investointikohteiden joukkoon 

Euroopassa maan suuren kasvupotentiaalin myötä. Ernst & Youngin kesällä 2006 

julkaiseman European Attractiveness Surveyn löydökset osoittivat kuitenkin, että 

Puolalla on investointikohteena parempi maine, kuin mitä todelliset luvut antaisivat 

odottaa. Tutkimuksen mukaan Puolan, Saksan ja Tšekin imago merkittävänä 

investointikohteena on huomattavan ylioptimistinen verrattuna maiden todellisiin 

investointilukuihin. Puolan hallinnon tulisi näin ollen edelleen ponnistella 

saavuttaakseen imagonsa ja asemansa edellyttämät investointivirrat, eikä Puolassa voida 

tuudittautua vain maan ulkomaisia investointeja houkuttelevaan kehityskulkuun tai 

maan logistiseen asemaan EU:n sisämarkkinoihin nähden. 
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4 Suomalaisyritysten liiketoiminta Puolassa 
 
Suomen ja Puolan liiketoimintasuhteet rajoittuivat ennen Neuvostoliiton hajoamista 

lähinnä clearing−pohjalta toimineeseen vientikauppaan. Vähäistä kauppaa hallitsivat 

hiilen ja elintarvikkeiden kauppa. Vuonna 1988 Puolassa ryhdyttiin kehittämään 

paikallista yrityslainsäädäntöä liberaalimpaan suuntaan siten, että osaksi ulkomaisessa 

omistuksessa olevien yhteisyritysten perustaminen tuli mahdolliseksi. Tähän saakka 

yrityksiä olivat voineet käytännössä omistaa ainoastaan kotimaiset toimijat ja yhteisöt. 

Kun uuden lain säätäminen oli vielä kesken, neuvotteli Puolassa jo kolme 

suomalaisyritystä yhteisyrityksen perustamisesta. Kolme tällöin vireillä ollutta 

yhteisyrityshanketta, rakennusteollisuuden yritys, tekstiiliyritys ja konsulttifirma, kertoi 

suomalaisten heräämässä olevasta kiinnostuksesta Puolaan 1980-luvun lopulla. Silloisen 

toimintaympäristön vaikeudesta kertoo kuitenkin se, että puolalaisilla viranomaisilla oli 

selvästi suomalaisista poikkeavat näkemykset siitä, mikä ylipäätään on yhteisyritys. 

Seuraavassa esitellään esimerkkien avulla suomalaisyritysten etabloitumiskehitystä 

Puolaan. 

 

4.1 1980-luku: Raskaan konepajateollisuuden ja ympäristöteollisuuden 
investoinnit käynnistyvät 

 

Muutamat suomalaiset teollisuusyritykset etabloituivat Puolan markkinoille jo ennen 

sosialismin kukistumista. Etabloitumismuotona oli pakon sanelemana suomalais-

puolalainen yhteisyritys, sillä Puolassa ei ollut vielä vapautettu ulkomaista omistusta. 

Aikaisin Puolaan etabloituneiden suomalaisten motiivina oli usein yrityksen aseman 

vahvistaminen Itä-Euroopan Sev-markkinoilla, ja Puolan toimintojen käynnistäminen 

koettiin luonnollisena jatkumona yritysten toiminnalle muissa sosialistisissa maissa. 

 

Ensimmäisen suomalais-puolalaisen yhteisyrityksen perustamisessa olivat mukana 

nastolalainen Levypyörä Oy ja helsinkiläinen Maanteho Oy, jotka perustivat vuonna 

1988 yhdessä puolalaisten Agromet-Warfaman ja Agromet-Motoimportin kanssa 

Felgex-nimisen yhteisyrityksen. Felgex ryhtyi valmistamaan puolalaisessa Dobre 

Miaston kaupungissa maatalouskoneiden levypyöriä. Yhteisyrityksen avulla Levypyörä 
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halusi vahvistaa asemiaan Sev-markkinoilla. Lisäksi Puolan edullisemmat 

tuotantokustannukset tarjosivat kilpailuedun Keski-Euroopan suuntaan. Levypyörä 

toimitti Felgexille levypyörien valmistuslinjan ja koulutti puolalaista henkilöstöä. 

Maanteho toimitti kuljetuskalustoa, Agromet-Warfama puolestaan asetti yhteisyrityksen 

käyttöön teollisuushallin. 1950-luvulla perustetulla Levypyörällä oli jo ennestään 

yhteyksiä Puolaan. Se oli useiden vuosien ajan toimittanut pyöriä Ursus-traktoritehtaalle. 

Maanteho Oy oli puolestaan tuonut jo aiemmin Suomeen puolalaisia traktoreita, 

maatalouskoneita ja autoja. 

 

Vuonna 1988 solmittiin myös kaksi merkittävää hankevientisopimusta. Elopak Oy 

toimitti Puolaan Stettinin lähellä sijaitsevaan meijeriin Pure Pak -täyttökoneen, 

laatikkopakkausjärjestelmän ja viisi miljoonaa Pure Pak -tölkkiä. Myöhemmin Elopak 

perusti yhteisyrityksen Puolaan tanskalaisen teollisuuskonserni Schouw & Co:n kanssa. 

Vuonna 2006 Elopak päätyi ostamaan kaikki yhteisyrityksen osakkeet.  

 

Myös suomalainen valtionyhtiö Valmet pyrki Puolan markkinoille 1980-luvun lopulla. 

Wärtsilän ja Valmetin paperituotannon yhdistämisellä syntynyt Valmetin Paperikoneet 

Oy sopi Ostralenkon kaupungissa sijaitsevan paperitehtaan saneeraamisesta. 

Urakkasumman suuruus oli 80 miljoonaa markkaa. Vuonna 1999 Valmet sulautui 

Rauma-yhtiön kanssa muodostaen uuden Metso-konsernin. Valmetin Paperikoneet Oy 

siirtyi tämän myötä Metso Paper -konsernin osaksi. Metso-konsernin eri tytäryhtiöillä 

on edelleen toimintoja Puolassa.  

 

Raskaan konepajateollisuuden lisäksi myös suomalaiset ympäristöteknologiayritykset 

havaitsivat aikaisessa vaiheessa Puolan markkinapotentiaalin. Oman ympäristötekniikan 

kehittymättömyys ja kansainväliset rahoitusmahdollisuudet (mm. Maailmanpankin ja 

EU:n tuet) houkuttelivat suomalaisia ympäristöteknologiayrityksiä etabloitumaan 

useisiin itäisen Euroopan maihin – myös Puolaan.  

 

Suomalainen ympäristömittauslaitteistoa ja teollisuuden mittaustarpeisiin tuotteita 

valmistava Vaisala ryhtyi viemään tuotteitaan Puolaan 1980-luvun lopussa. Yhtiö 

perusti nopeasti paikallisen edustuston, jonka kautta se myi tuotevalikoimaansa Puolan 
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markkinoille. Vaisalan teknologia kohdistui infrastruktuuri-investointeihin, joita 

myytiin paikallisille valtion omistamille yrityksille. Puolan heikon 

ympäristöinfrastruktuurin vuoksi Maailmanpankki myönsi maalle suuren 

dollarimääräisen lainan, joka kohdistettiin juuri Vaisalan edustamalle 

ympäristömittausalalle. Tämän lainan myötä yhtiö saikin melko merkittäviä tilauksia 

Puolan valtiolta ja saavutti suuren markkinaosuuden. Vaikka Vaisala on toiminut 

Puolassa jo huomattavan kauan, se ei ole perustanut Puolaan omaa tytäryhtiötä, vaan 

jatkaa edelleenkin edustuston turvin toimintaansa.   

 

Suomi ja Puola solmivat vuonna 1990 sopimuksen Puolan velkojen ekokonversiosta. 

Sopimuksen mukaan Suomi antoi Puolalle osan veloista anteeksi, mikäli Puola 

tehostaisi ympäristönsuojelua yhteistyössä suomalaisten osapuolten kanssa. 1990-luvun 

alussa Suomen ulkoministeriö avusti järjestelmän kautta hankkeita, joissa muun muassa 

Sarlin, Uponor, Larox, Outokumpu Mintec, KWH Pipe, Ekofinn, Nopon, Nokia Kaapeli, 

DWT Engineering ja Neles-Jamesbury uusivat viemäröintejä, jätevedenpuhdistamoja, 

jätehuollon järjestelmiä, juomaveden puhdistusta, pumppuasemia sekä kaukolämmön 

järjestelmiä. Vuonna 1995 IVO International ja MoDo Chemetics liittyivät uusina 

yrityksinä Suomen ja Puolan väliseen ekokonversioon. Ympäristöministeriö päätti 

tällöin avustaa Jaworznon voimalaitoksen kattiloiden uusimista IVO:n suunnittelemalla 

laitteistolla. MoDo Chemetics puolestaan puhdisti Intercellin paperitehtaan hajukaasuja 

ministeriön myöntämällä 1,8 miljoonan markan avustuksella. 

 

Suomalaisten investoinnit Puolaan olivat erittäin varovaisia 1980-luvulla. Vuoden 1990 

alussa ruotsalaisilla oli Puolassa 112 yhteisyritystä, tanskalaisilla 29, norjalaisilla 11 ja 

suomalaisilla ainoastaan 9. Julkisuudessa kummasteltiin 1990-luvun alussa 

suomalaisten yritysten passiivisuutta Puolan ja muiden itäisen Keski-Euroopan 

markkinoita kohtaan. Syynä suomalaisyritysten vaisuun Puolaan etabloitumiseen 

lienevät olleen paikallisen markkinatalouden monet hankaluudet, joiden vuoksi nopea 

markkinoille etabloituminen ei taannut menestystä jatkossa. Yhtäältä myös clearing-

perinteet vetivät suomalaisyritysten investointeja edelleen Venäjän suurille markkinoille.  
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Tulevaisuudessa on odotettavissa teollisuuden ja sen erilaisen alihankintatoiminnan 

säilyttävän melko vahvan aseman Puolan taloudessa. Suhteessa muihin KIE-maihin 

Puolan palkkatason nousu on ollut erittäin hidasta ja tämä on puolestaan pitänyt 

ulkomaisten käyttämien alihankintatoimintojen kustannukset kohtuullisina ja 

kansainvälisesti kilpailukykyisinä. Puolalaisen ansiotason hitaasta kehittymisestä 

huolimatta teollisuustoimialan uhkana on tulevaisuudessa Puolan hitaasti kehittyvä työn 

tuottavuus. Toisin kuin esimerkiksi Unkarissa, jossa työn tuottavuus on noussut viime 

vuosina merkittävästi, on Puolassa tuottavuuden kasvu ollut erittäin maltillista 

(Tiusanen 2002). 

 

Ympäristöteknologian alalla Puolasta löytyy myös tulevina vuosina vielä paljon 

potentiaalia. Seuraavan kymmenen vuoden aikana maassa suljetaan useita satoja 

vanhoja kaatopaikkoja, joiden tilalle perustetaan EU:n ympäristönormit täyttäviä, 

moderneilla jätteenkäsittelymenetelmillä toimivia kaatopaikkoja.  (Finpro 2007) Lisäksi 

globaali ympäristönormien tiukentuminen tulee lisäämään vaatimuksia myös Puolan 

ympäristöteknologian alalla, ja toimialan merkittävyys tulee kasvamaan 

kansantaloudessa edelleen. Vuosille 2007-2013 EU on myöntänyt noin viisi miljardia 

euroa Puolan keskushallinnon taholta hallinnoitaviin ympäristöprojekteihin. Kun tähän 

lisätään vielä julkisen sektorin 10-20 %:n omarahoitusosuus, muodostuu 

ympäristöhankkeisiin lähitulevaisuudessa suunnattavista varoista jo melkoinen summa. 

(Hyvärinen 2007)  

 

4.2 1990-luvun alku: Suomalaisen rakennusteollisuuden etabloituminen 
Puolaan kiihtyy 

 

Vuonna 1991 Puolan parlamentti sääti uuden ulkomaisia yhteisyrityksiä säätelevän lain. 

Uuden lain myötä luvanvaraisten toimialojen määrä väheni merkittävästi ja 

yritysvoittojen maastavienti helpottui. Lakiuudistuksen takana oli pyrkimys vahvistaa 

ulkomaisten yritysten kiinnostusta ja luottamusta maahan, jossa vuoden 1991 loppuun 

mennessä oli rekisteröity lähes kolmetuhatta yhteisyritystä, mutta niihin investoitu 

ulkomainen pääoma ylsi ainoastaan 500 miljoonaan dollariin. 
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Erityisesti suomalaiset rakennusteollisuuden yritykset näkivät 1990-luvun alussa Puolan 

markkinapotentiaalin kasvun ja lähtivät etabloitumaan paikallisille markkinoille. 

Puolassa käynnistetyt prosessit ulkomaisten sijoitusten houkuttelemiseksi lupailivat 

tulevaisuudessa talouden kasvua ja tätä myötä maan rakennusteollisuuden kukoistusta.  

 

Vuonna 1991 päätettiin Puolaan rakentaa suomalaiseen tekniikkaan nojautuva 

kaukolämpöputkia valmistava tehdas. Hankkeessa olivat mukana Suomesta Ekono 

Yhtymään kuuluva ETY-Contracting sekä KWH Pipen tytäryhtiö KWH Tech Ltd. 

Projektin puolalainen osapuoli oli Varsovan kaukolämpöyhtiö Stołeczne 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. (SPEC), joka omisti enemmistön 

yhteisyrityksen osakkeista. Finpol-Rohr-yhteisyrityksen osakepääoma oli kolme 

miljoonaa dollaria, josta SPEC omisti 66 %, KWH Tech 32 % ja ETY 2 %. Uusi yritys 

nousi aikanaan suurimmaksi suomalais-puolalaiseksi yhteisyritykseksi ja kaikkien 

Puolassa toimivien noin 2 000 yhteisyrityksen joukossa Finpol-Rohr sijoittui kymmenen 

suurimman joukkoon. Myös Suomen ympäristöministeriö osallistui tähän hankkeeseen, 

jonka uskottiin vähentävän merkittävästi Puolan energianhuollon aiheuttamia päästöjä. 

Suomen valtio luovutti hankkeen puolalaiselle osapuolelle 10 miljoonaa markkaa 

laitehankintoja varten. Myös tämä kauppa toteutettiin velkojen ekokonversioin keinoin 

Puolan velkaa lyhentämällä. Finpol-Rohr ryhtyi suunnittelemaan, valmistamaan ja 

asentamaan kiinnikevaahdotettuja kaukolämpöputkia. 1992 alussa toimintansa aloittanut 

tehdas tuotti vuosittain noin 210 kilometriä putkea, josta suurin osa myytiin Puolan 

markkinoille.  

 

Outokumpu ilmoitti perustavansa oman edustuston Puolaan vuonna 1991. Edustuston 

avulla yhtiö pyrki kehittämään konsernin liiketoimintoja Puolassa. Outokummulla oli jo 

25 vuoden ajan ollut liiketoimintaa Puolan kupariteollisuuden kanssa. 1990-luvun 

alussa yhtiö päätti laajentaa toimintojaan energiatekniikassa ja tätä kautta pyrki osaltaan 

edesauttamaan Puolan ympäristöpäästöjen vähentämistä. 

 

Vuonna 1992 Metran kylpyhuonetuotteita valmistava tytäryhtiö Sanitec osti 80 % 

puolalaisesta kylpyhuonekeramiikan valmistajasta ZWS Kolosta. Kauppa tehtiin Puolan 

valtionyhtiöiden yksityistämistä johtavan ministeriön kanssa. Jäljelle jääneet 20 % 
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osakkeista tarjottiin Puolan yksityistämislainsäädännön mukaisesti yhtiön henkilöstölle. 

Sanitec sijoitti ZWS Koloon kauppahintana ja investointeina yhteensä noin 50 

miljoonaa markkaa, eli noin 8,5 miljoonaa euroa. Kolon markkinaosuus Puolassa 

saavutti nopeasti 20 %. Sanitec edusti pitkään suurimpia suomalaisia sijoituksia Puolan 

markkinoille ollen vielä vuonna 2003 kolmanneksi suurin suomalainen investoija. 

Parissa vuodessa yhtiön sijaluku kuitenkin putosi ja vuoden 2006 lopussa yritys oli enää 

20 suurimman suomalaisen sijoittajan joukossa Puolan markkinoilla.  

 

Rautaruukki aloitti vuoden 1993 lopulla pinnoitetuista ohutlevyistä tehtävien 

rakennustuotteiden tuotannon Puolassa. Tätä ennen yhtiö oli jo avannut Varsovassa 

oman edustuston. Rakennustuotteiden valmistus käynnistettiin Varsovasta 70 kilometrin 

päässä sijaitsevassa Skierniewicen kaupungissa. Vuoden 1994 alussa myös Rautaruukin 

tytäryhtiö Rannila Steel perusti teräs- ja rautakauppa-alan yhteisyrityksen Puolaan. 

Yhteisyrityksessä toisena osapuolena oli puolalainen Centrostal Bydgoszcz. 

Puolalaisella yhtiöllä oli yhteisyrityksessä enemmistöosuus Rannilan omistaessa 49 

prosenttia. Yhteisyritys valmisti ja myi teräskatteita. Vuonna 2007 Ruukki-konsernin 

tytäryhtiöitä toimii edelleen Puolassa eri toimialoilla ja paikallisesti Ruukki työllistää 

reilut 1 000 työntekijää.  

 

4.3 1990-luku: Suomalaisten elintarvikeyritysten etabloituminen hidasta 

 

1990-luvun alkupuolella suomalaiset elintarvikealan yritykset etabloituivat edelleen 

melko varovaisesti Puolan markkinoille. Syynä tähän voidaan nähdä maantieteellisesti 

läheisemmän Viron vahvistuva asema suomalaisten elintarvikeyritysten 

etabloitumiskohteena. Muutamat suomalaisyritykset aloittivat kuitenkin toimintansa 

Puolassa jo 1990-luvun alkupuolella. 

 

Fazerin vienti Puolaan kasvoi vauhdikkaasti aina 1990-luvun alkuun saakka. Vienti oli 

Kevsos-sopimuksen vuoksi verotonta ja antoi suomalaisyritykselle edullisemman 

aseman muihin länsimaisiin yhtiöihin nähden. Vuonna 1992 suomalaisten pitkään 

jatkunut etulyöntiasema Puolan markkinoilla loppui Kevsos-sopimusten irtisanomisen 

myötä. Kaikille vientiä Puolaan harjoittaville yrityksille Kevsos−sopimuksen 
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purkautuminen oli huono uutinen, sillä maksutaseongelmista kärsivä Puola määräsi 

maahan tuotaville elintarvikkeille 45 % tullin. Kevsos-sopimuksen voimassaolon 

loputtua Fazer useiden muiden suomalaisten tavoin hankki omistukseensa paikallista 

tuotantoa tullimuurin takaa. Tässä yhteydessä Fazer osti 51 prosenttia Gdanskissa 

sijaitsevasta Baltyk Chocolates S/A:sta vuoden 1993 alussa. Baltyk oli Puolan 

kolmanneksi suurin suklaan ja sokerimakeisten valmistaja ja se työllisti yhteensä noin 

600 henkilöä. Kauppa tuki Fazerin silloista Itämeri-painotteista strategiaa. Kun Baltyk 

yksityistettiin, siirtyivät sen osakkeet työntekijöille. Toteutuneen kaupan jälkeen 

työntekijät jäivät kuitenkin yrityksen vähemmistöosakkaiksi. Vuonna 2005 Fazer 

ilmoitti lopettavansa paikallisen tytäryhtiön toiminnan kannattamattomuuteen vedoten. 

Yhtiö kuitenkin jatkaa eräiden tuotemerkkien myymistä Puolassa paikallisen 

myyntiorganisaation kautta.   

 

Vuonna 1994 myös Raision Margariini Oy rekisteröi myyntiyhtiön Varsovaan. Vuoden 

1995 lopussa yhtiö osti tehtaan 30 kilometrin päästä Varsovasta. Paikallinen tuotanto 

aloitettiin samoista syistä kuin Fazerillakin – Kevsos-sopimuksen myötä menetettyjen 

tullietujen johdosta. Raisio Polska markkinoi ja myi Raision Margariinin tuotteita 

Puolassa. Raisio eteni vauhdikkaasti Puolan margariinimarkkinoille ja saavutti 12-15 

%:n markkinaosuuden. Raision etabloitumista Puolaan motivoivat suuret, kehittyvät 

markkinat ja tuolloin vielä markkinoille pääsyn helppous. Lisäksi Puolan sijainti 

keskellä Eurooppaa mahdollisti myös muiden rajanaapureiden, esimerkiksi Ukrainan ja 

Valko-Venäjän palvelemisen. Paikallinen tuotanto ei etabloitumisen aikaan ollut vielä 

länsimaista tasoa, mutta yritysoston kautta saavutettiin oikeudet elintarvikealalla 

tärkeisiin, paikallisiin tuotemerkkeihin. Raisio kaksinkertaisti margariinituotantonsa 

Puolassa vuonna 1996, kun yhtiö otti käyttöönsä margariinitehtaan laajennusosan. 

Tehdas korvasi kokonaan margariinin tuonnin Suomesta. Raision uudistetun 

margariinitehtaan tuotannosta vajaat 40 miljoonaa kiloa meni Puolan markkinoille ja 

loput, noin 20 miljoonaa kiloa, vietiin Ukrainaan sekä Puolan kanssa tulliliitossa oleviin 

Tšekkiin, Slovakiaan ja Unkariin. Puolan margariinimarkkinoiden koko oli 330 

miljoonaa kiloa ja vuonna 1996 niillä toimii seitsemän valmistajaa. Tänä päivänä 

Raision puolalainen tytäryhtiö Raisio Polska Foods hallitsee noin 13 % Puolan 
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margariinimarkkinoista ja keltaisten rasvojen markkinoista noin 8 %. Lisäksi Raisio 

omistaa 25 %:n osuuden puolalaisesta meijerialan yrityksestä Oborysta. 

 

HK Ruokatalo osti syksyllä 2002 Sokolówin lihayrityksestä 11,1 % osuuden ja kasvatti 

osuuttaan lokakuussa 2003 21,1 %:iin. Vielä toukokuussa osuutta kasvatettiin ennestään, 

kun HK:n omistusosuudeksi määräytyi 32,6 %. Yritys koki Puolan elintarvikemarkkinat 

erittäin houkutteleviksi, mutta myös riskialttiiksi ja päätyikin elokuussa 2004 jakamaan 

riskejään yhteistyön avulla. Suomalainen HK ja tanskalainen Danish Crown nostivat 

pian yhteistyönsä alettua yhteisen omistuksensa Sokolówissa 72,8 %:iin ja kesäkuusta 

2006 ne ovat omistaneet yhdessä koko osakekannan. Sokolów on tänä päivänä toiseksi 

suurin liha-alan yritys Puolassa, jonka markkinaosuus on noin 5-10 %. 

 

Suomalainen alkoholijuomien valmistaja ja markkinoija Primalco solmi 

yhteistyösopimuksen puolalaisen alkoholijuomayhtiö Polmos Zyrardowin kanssa 

vuoden 1996 lopussa. Yhtiöt sopivat, että Polmos Zyrardowin Varsovan lähellä 

sijaitseva tuotantolaitos ryhtyy pullottamaan Primalcon vodka- ja muita tuotteita. 

Samassa yhteydessä Primalco investoi tuotantolaitteistoon alkoholijuomien raaka-

aineen tuottamiseksi. Vuonna 1997 Primalco perusti yhteisyrityksen Puolaan 

suomalaisen Havistran ja juomayhtiö Guinnessin tytäryhtiön kanssa. Yhteisyritys 

perustettiin vastaamaan tuotteiden markkinoinnista ja jakelusta Puolassa. 

 

Suomalainen elintarviketeollisuusyhtiö Lännen Tehtaat etabloitui Puolan markkinoille 

pakasteliiketoiminnoillaan vuonna 1998. Lännen Tehtaat perusti yhdessä puolalaisen 

investointipankin kanssa puoliksi omistetun pakasteliiketoimintaa harjoittavan Lannen 

Polska tytäryhtiön. Lännen tehtaat -konserni joutui luopumaan yhtiön Puolan 

toiminnoista vuoden 2002 lopulla. Vetäytymisen pääsyinä olivat Puolan matalasta 

hintatasosta johtuva alhainen kate sekä tytäryhtiön riittämätön volyymi.  

 

Puolan elintarvikemarkkinoiden katsotaan niiden haastavuudesta huolimatta tarjoavan 

edelleen kasvua myös tulevaisuudessa. Puolan edullinen työvoima ja keskeinen 

logistinen sijainti suhteessa EU:n sisämarkkinoihin tarjoaa loistavat lähtökohdat 

elintarviketeollisuuden viennille ja useat Puolassa toimivat elintarviketeollisuuden 
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yritykset vievätkin tuotantoaan paljon myös muualle Eurooppaan (Alho et al. 2001). 

Muiden toimialojen tapaan myös Puolan elintarviketeollisuus tulee tulevaisuudessa 

hyötymään paikallisten kuluttajien vaurastumisesta ja kulutuksen kasvusta.  

 

4.4 1990-luvun puoliväli: Rakentaminen vilkastuu 

 

1990-luvun puolivälin tienoilla ennakoitiin Puolan markkinoiden tarjoavan 

mahdollisuuksia suomalaisille rakennusalan yrityksille, sillä rakentaminen Puolassa oli 

vilkastunut merkittävästi. Perinteinen projektivienti ei Puolassa ollut suomalaisyritysten 

kannalta toimiva vaihtoehto, mutta erilaisiin rakentamiseen ja sisustukseen liittyviin 

osatoimituksiin sen sijaan asetettiin suuret odotukset. Erityisesti saniteetti- ja 

keittiökalusteet olivat kysyttyjä tuoteryhmiä 1990-luvun alun Puolassa. 

Yksityisrakentaminen oli 1990-luvun puolessa välissä vilkkainta Varsovassa ja maan 

länsiosissa. Huomattava osa uusista pientaloista oli korkeatasoisia ja niihin hankittiin 

mielellään laadukkaita tarvikkeita. Suurin ongelma oli tuotteiden jakelun järjestäminen. 

Puolan rautakauppasektori oli tuolloin hyvin hajanainen ja tukkuja oli valtava määrä. 

Tästä syystä markkinoille oli tuolloin helppo päästä, mutta kattava jakelu oli vaikea 

järjestää. Myös suomalainen rakennusteollisuus oli hyötynyt Kevsos –sopimuksesta ja 

sopimuksen päättymisen myötä rakennusteollisuuden tuotteiden tullit nousivat 

keskimäärin kuudella prosentilla.  

 

Vuonna 1994 suomalainen Ahlström laajentui Puolaan, kun Ahlströmin ruotsalainen 

tytäryhtiö Ahlströmföretaget osti puolalaisen Polam Szczecinek -sähkötekniikan 

yrityksen enemmistön. Sijoituksen arvo oli 16 miljoonaa dollaria. Sen lisäksi 

ruotsalaisyritys ilmoitti investoivansa Polamiin vielä 13,5 miljoonaa dollaria.  

Kauppaan kuului ehto tehtaan 1 200 työntekijän työllistämisestä vähintään 40 

kuukaudeksi. Työntekijät saivat edustuksen myös yhtiön hallintoneuvostoon. Yhtiön oli 

määrä käyttää pääasiallisesti puolalaisia raaka-aineita. Asemansa vahvistamiseksi se 

laajensi tuotevalikoimaansa, joka aiemmin koostui ainoastaan erilaisista sähköisistä 

komponenteista. Vuonna 2005 Ahlström -konserni avasi myös ensimmäisen oman 

myyntitoimistonsa Puolaan.  
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Vuonna 1994 muoviputkijärjestelmiin erikoitunut Askon tytäryhtiö Uponor ilmoitti 

perustavansa tehtaat Puolaan ja Tšekkiin. Yhtiö näki tuolloin oman tuotannon 

ehdottomana edellytyksenä täysimittaiselle kilpailulle paikallisten valmistajien kanssa. 

Paikallisella tuotannolla pystyttiin välttämään Puolan ulkomaisille tuotteille asettama 20 

prosentin tullimuuri. Vuonna 1998 Uponorin puolalainen tytäryhtiö laajensi 

toimintojaan rakentamalla uuden tuotantolaitoksen Sochaczewiin, lähelle Varsovaa. 

2003 yhtiö päätti keskittää toimintojaan edelleen ja luopui puolalaisesta 

viemäriliiketoimintaa harjoittavasta tytäryhtiöstään.  

 

Oras Oy perusti Puolaan tytäryhtiön vuonna 1994 ja osti vuonna 1996 80 % maan 

toiseksi suurimman hanatehtaan, Standard-Armatura Olesnon osakkeista. Yhtiön 

mukaan paikallinen toiminta mahdollisti markkinoiden kehityksen seuraamisen ja 

mahdollisen laajentumisen naapurimaihin. Paikallisella tehtaallaan Oras jatkoi 

perinteisen edullisen hanamallin tuotantoa ja toi paikallisille markkinoille hintavampia 

hanamalleja Suomesta. Oras toimii edelleen Puolan markkinoilla ja vuoden 2006 

lopussa Oras Oy oli 15 suurimman suomalaissijoittajan joukossa Puolassa.  

 

Vuonna 1996 ilmoitti rakennusalan tukkuliike Onninen etabloitumisestaan Puolaan. 

Yhtiö odotti Puolan toiminnoilta uuden tyyppisiä haasteita. Itse tukkukauppakonsepti 

oli vielä tuolloin Puolassa vieras ja monet vähittäismyyjät kutsuivat itseään tukkureiksi, 

jotta heidät koettaisiin edullisiksi. Onninen käynnisti toimintansa Varsovassa tuhannen 

neliömetrin varastolla ja 250 neliömetrin konttoritiloilla. Onnisen Puolan toiminta erosi 

heti alussa esimerkiksi Baltian toiminnasta siinä, että Puolassa suomalaisia tuotteita oli 

valikoimassa vähemmän kuin Baltiassa. 

 

Rakennustoimialan kasvu näyttäisi Puolassa jatkuvan edelleen lähivuosina. Puolalaisten 

kohonnut elintaso poikii rakennusteollisuudelle jatkossa yhä enemmän projekteja ja 

tästä hyötyy myös rakennustarviketeollisuus. Puolalaisten kasvavan varallisuuden 

lisäksi rakennusteollisuuden kasvua siivittävät yhteiskunnan rakenteelliset piirteet. 

Muun muassa asuntoluottojärjestelmän kehittymättömyyden sekä euromaita 

korkeampien korkojen seurauksena Puolassa edelleen pulaa asunnoista. Lisäksi erilaiset 
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EU-rahoitteiset infrastruktuurin kehittämiseen tähtäävät projektit ovat omiaan 

kiihdyttämään Puolan rakennussektorin kasvua myös tulevaisuudessa (Finpro 2007). 

  

4.5 1990-2000-luvun vaihde: Yritys- ja kuluttajapalveluyritysten investoinnit 
kasvavat 

 

2000-luvulla suomalaiset yritys- ja kuluttajapalveluita tarjoavat yritykset ryhtyivät 

etabloitumaan Puolan markkinoille samaan aikaan, kun markkinoilla jo toimivat 

suomalaiset rakennus- ja elintarvikealanyritykset pyrkivät vahvistamaan jalansijaansa 

toiminnan kehittämisellä ja yritysostoilla. Palveluyrityksiä houkuttelivat Puolan 

markkinoille varallisuuden kasvu ja sitä kautta kulutuksen nousu.  

 

Vakuutusosakeyhtiö Pohjola oli ensimmäisiä Puolaan etabloituvia suomalaisia 

palveluyrityksiä. Yhtiön Puolan toimintojen käynnistäminen takkuili kuitenkin aluksi, 

kun vakuutusyhtiö Pohjolan vuonna 1997 aloittamat neuvottelut Puolan suurimman 

yksityisen vahinkovakuutusyhtiö Wartan kanssa johtivat vetäytymiseen sopimuksen 

solmimisen viime metreillä, kun sopimusehdoista ei päästy yksimielisyyteen. Vuonna 

1998 Pohjola käynnisti uudet neuvottelut TU-R Polisa SA:n kanssa. Pohjolan 100-

prosenttisesti omistaman puolalaisen tytäryhtiön toiminta jäi kuitenkin melko lyhyeksi, 

kun vuonna 2001 Pohjola Insurance Consulting Polska purettiin. Tänä päivänä yhtiöllä 

on Puolassa ainoastaan yksi sisaryhtiö, vakuutusosakeyhtiö Eurooppalaiseen kuuluva 

Europejskie. 

 

Vakuutusyhtiö Sampo etabloitui Puolaan vuoden 1999 helmikuussa perustamalla 

Sampo Risk Management Sp. z.o.o:n. Sampo keskittyi paikallisilla markkinoilla ensin 

riskienhallintatoimintaa, mutta jo saman vuoden syyskuussa yhtiö sai 

henkilövakuuttamista lukuun ottamatta täydet oikeudet myös vakuutustoimintaan 

Puolassa. Sampo Towarzystwo Ubezpieczen S.A. aloittikin heti oikeuksien 

myöntämisen jälkeen toimintansa Puolan teollisuusvakuutusmarkkinoilla. Vuonna 2000 

Sampo osti Puolassa toimivan brittiläisen eläkerahasto ja henkivakuutusyhtiö Norwich 

Unionin ja pääsi näin laajentamaan toimintojaan henkivakuutusmarkkinoiden puolelle. 

Vuonna 2005 Sampo myi Puolassa toimivat tytäryhtiönsä Nordea Life Holding A/S:lle. 
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Vuonna 2005 Sammon henkivakuutusyhtiöt Puolassa ostanut Nordea oli etabloitunut 

maahan jo vuonna 1999 MeritaNordbankenin nimellä. Vuonna 1999 yhtiö aloitti 

pankkitoiminnan Puolassa ostamalla Gdyniassa toimivan Bank Komunalnyn. 2000-

luvun puolella Nordean pankkitoiminta Puolassa laajeni vielä pankin puolalaisen 

tytäryhtiön yhdistyessä BWP-Unibank S.A.:n kanssa. Vuotta myöhemmin, vuonna 2002 

Nordea osti puolalaisen LG Petro Bankin, jonka seurauksena Nordean Puolan toiminnot 

laajenivat merkittävästi.  

 

4.6 Suomalainen vähittäiskauppa ei ole lähtenyt Puolan markkinoille 

 

Vähittäiskaupanala Puolassa lähti suunnitelmatalouden kioskikaupasta kehittymään 

aluksi melko verkkaisesti, mutta 1990-luvun loppua kohti kiihtyvällä tahdilla kohti 

länsimaista markkinakäytäntöä. Puolassa vähittäiskaupan yksityistäminen tapahtui 

nopeasti vuoden 1990 jälkeen, kun suuret valtion omistamat kauppaketjut jaettiin 

useiksi pieniksi kauppaliikkeiksi. Kauppojen määrä Puolassa nousikin vuosina 1990-

1994 räjähdysmäisesti 237 000 aina 415 000 kauppaan. Paikalliset kaupat kärsivät 

kuitenkin pääomapulasta ja niiden valikoima oli tavallisesti melko suppea. Puolan 

suuret, mutta tehottomat vähittäiskauppamarkkinat houkuttelivat maahan ulkomaisia 

kauppaketjuja, jotka eivät käytännössä kohdanneet juurikaan kilpailua paikallisten 

kauppojen taholta. (Diomanski 2002) Ulkomaisten vähittäiskauppaketjujen määrän 

jatkuvasti noustessa ovat Puolan vähittäismarkkinat viime vuosina muuttuneet kuitenkin 

erittäin haasteellisiksi ja useat länsimaisetkin yhtiöt ovat kohdanneet 

ylitsepääsemättömiä ongelmia markkinoilla. Tulevaisuudessa on nähtävissä, että Puolan 

ankarasti kilpailluilla vähittäiskauppamarkkinoilla tulee pärjäämään kaupan sisään 

rakennetuilla kustannustehokkailla toimitus- ja logistiikkaketjuilla (Tiusanen 2002). 

Tämä kehitys puolestaan viittaa kauppaketjujen tiiviiseen yhteistyöhön ja jopa 

merkittävien toimijoiden fuusioihin Puolan vähittäiskauppamarkkinoilla. 

 

Suomalaiset vähittäiskaupan ketjut eivät ole juurikaan etabloituneet Puolan 

markkinoille. Syynä Puolan markkinoilta jättäytymiseen lienee ollut suomalaisten 

vähittäiskauppojen aktiivinen rooli Baltian maissa, jonne suuri osa ketjujen 

kansainvälistymispanoksista on keskitetty. Neste-ketju lähti kuitenkin muista 
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suomalaisyrityksistä poiketen jo melko aikaisessa vaiheessa Puolan markkinoille ja sen 

toiminta on ollut melko menestyksekästä.  

 

Neste etabloitui Puolaan jo vuonna 1991 öljyteollisuuden yksityistämisen yhteydessä, 

kun yhtiön johto näki markkinapotentiaalin Puolan autokannan kasvussa kansan 

vaurastumisen myötä. Talouskasvun myötä bensiinin ja diesel-öljyn kulutuksen 

arvioitiin kasvavan huomattavasti nopeammin kuin kehittyneemmissä Länsi-Euroopan 

maissa. Neste kiinnostui ensin Gdanskin uudesta öljynjalostamosta, jonka katsottiin 

sopivan Nesteen Itämeri-strategiaan. Nopeasti yhtiö kuitenkin laajensi Puolan 

toimintojaan polttoainekauppaan avaamalla ensimmäisen polttoaineaseman vuonna 

1992 Zakroczymissa Varsovan lähistöllä. Neste oli ensimmäinen länsimainen öljy-yhtiö, 

joka rakensi Puolaan sekä henkilöauto- että raskasta liikennettä palvelevan huoltamon. 

Seuraavat kaksi liikenneasemaa Neste avasi Puolaan vuoden 1994 lopulla. Tänä päivänä 

Nesteellä on liki 100 polttoaineasemaa ympäri Puolaa.  

 

Yhteenveto 

 

1990-luvun lopulla ja 2000-luvun aikana Puolaan on etabloitunut suomalaisyrityksiä 

kiihtyvällä tahdilla. Etenkin EU-jäsenyysneuvottelujen käynnistyminen, mutta toisaalta 

myös Nato-jäsenyys vuonna 1999 tekivät Puolasta houkuttelevamman ja vakaamman 

kohteen suomalaissijoittajien silmissä. Yhtäältä EU:n vuonna 2004 avaamat rajat 

helpottivat Puolan tuotannon sisämarkkinakauppaa ja tekivät Puolasta erittäin 

varteenotettavan tuotantoteollisuuden etabloitumiskohteen Euroopassa.  

 

Puolassa useilla toimialoilla on kansainvälisten toimijoiden myötä syntynyt jo ankara 

kilpailutilanne ja muun muassa vähittäiskaupan alalla ja osin elintarviketeollisuudessa 

kilpailu on jo erittäin kovaa. Tästä huolimatta Puolan valtavat markkinat tarjoavat 

edelleen kasvua monilla toimialoilla ja houkuttelevat edelleen uusia kansainvälisiä 

yrityksiä etabloitumaan maahan. Niin ikään Puolan keskeinen asema EU:n 

sisämarkkinoihin nähden tarjoaa mahdollisuudet edulliseen vientikauppaan, mikä 

kasvattaa teollisuuden markkinapotentiaalia edelleen. Osa Puolaan etabloituneista 

suomalaisyrityksistä on kuitenkin kokenut kilpailun Puolan markkinoilla liian kovaksi 
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ja toisinaan Puolan alhaisesta hintatasosta johtuvat matalat katteet ovat johtaneet Puolan 

toimintojen lopettamiseen. 
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5 Yritystoiminnan käytännön ongelmat ja ratkaisut 
 

Tässä luvussa tarkastellaan haastatteluaineiston pohjalta suomalaisyritysten käsityksiä 

Puolan liiketoimintaympäristöstä. Tutkimukseen haastateltiin yhteensä 15 

suomalaisyritysten edustajaa Suomessa ja Puolassa. Haastattelujen perusteella 

arvioidaan suomalaisyritysten kokemuksia Puolan yleisestä liiketoimintaympäristöstä, 

sen ongelmista ja haasteista sekä tarkastellaan suomalaisyritysten muodostamia 

ratkaisuja paikallisessa liiketoimintaympäristössä esiintyviin ongelmiin. Haastatteluissa 

ilmi tulleita suomalaisten ja puolalaisten välisiä näkemyseroja tuodaan niin ikään esiin 

käsittelyn yhteydessä. Luku on jaoteltu tutkimuksen käsitteellisen työkalun mukaisesti 

kolmeksi alaluvuksi: julkinen sektori, muut yritykset ja työvoima.  

 

5.1 Suhteet julkiseen sektoriin 

 

Suomalaisyritykset ovat Puolan liiketoiminnoissaan törmänneet julkisen sektorin osalta 

melko tyypillisiin post-sosialististen siirtymätalousmaiden ongelmiin (kts. esim., 

Karhunen et al. 2007, Heliste et al. 2007, CEMAT 2005, Kosonen 2004 ja Karhunen et 

al. 2003). Maiden julkiseen hallintoon liittyviä haasteita ovat raskas byrokratia, 

korruptio ja lainsäädännöllisen kehyksen epävakaus sekä nopeat lakimuutokset. 

Suomalaisten ja paikallisten haastateltujen mielipiteet Puolan julkisen sektorin 

toiminnasta eroavat paikoin melko paljon toisistaan. Suurimpana syynä näihin 

mielipide-eroihin lienee se, että jokapäiväinen yrityksen johtaminen on tavallisesti 

jätetty suomalaisyrityksissä puolalaisen johdon käsiin. Näin ollen juuri paikalliset 

törmäävät arkipäivän ongelmiin julkisen sektorin kanssa toimiessaan huomattavasti 

suomalaista osapuolta useammin.  

 

Valtion instituutioiden korkea byrokratia ja virkamiesten korruptoituneisuus sekä 

aiheuttavat edelleen ongelmia Puolassa toimiville suomalaisyrityksille. Byrokratian 

osalta suomalaisten ja paikallisten johtajien käsitykset eroavat toisistaan jonkin verran. 

Paikalliset johtajat kokevat byrokratian merkittäväksi toimintoja hidastavaksi ja 

monimutkaistavaksi tekijäksi, kun taas suomalaiset haastatellut mainitsevat byrokratian 
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aiheuttavan useimmiten vain pientä lisävaivaa yrityksen toiminnoissa. Tähän 

näkemyseroon vaikuttanee pitkälti se, että suomalaisyrityksissä julkisen sektorin 

toimijoiden kanssa asiointi jätetään usein paikalliselle johdolle, joka tämän myötä 

törmää myös byrokratiaan suomalaista johtoa useammin. 

 

“Kyllä, byrokratian taso on erittäin turhauttava, sillä byrokratiaa ei ole ainoastaan 

julkisissa virastoissa, vaan se on levinnyt myös muualle. Meidän täytyy asioida kunnan 

virastoissa, vesilaitoksissa ja muissa vastaavissa, toisinaan myös kaupungin virastoissa. 

Jotkut näistä virastoista toimivat tyydyttävästi, toiset ovat painajaismaisia, jos niistä 

pitää saada jokin dokumentti tai hyväksyntä.” (PL 04) 

 

Byrokratian on katsottu vahvistaneen asemiaan nyky-Puolassa. Paikalliset haastatellut 

kertoivat byrokratian ja siihen liittyvän paperisodan ajaneen yrityksiä palkkaamaan 

erillisiä henkilöitä hoitamaan ainoastaan virallista byrokratiaa. Tähän kuluu yrityksiltä 

vuosittain paljon rahaa ja henkilötyövuosia. Lisäksi erilaiset Venäjälläkin 

liiketoiminnassa tunnetut viranomaisten yllätystarkastukset vievät paljon resursseja 

vuosittain ja niiden aiheuttamat kustannukset muodostavat yhteenlaskettuna jo 

melkoisia kulueriä Puolassa toimiville yrityksille. Muutamat haastatellut kuitenkin 

kertoivat myös viranomaistarkastusten hieman inhimillistyneen viime vuosina, eikä 

tarkastus enää ole vain julkisen hallinnon voimainnäytös. 

 

“Suurtenkin yritysten toimintoja haittaava byrokratia kasvaa Puolassa koko ajan.” (PL 

02) 

 

“Minun täytyi järjestää toimistossa erityinen huone erilaisia epäsäännöllisiä 

viranomaistarkastuksia varten. Lisäksi minun oli palkattava henkilö huolehtimaan 

ainoastaan näistä tarkastuksista.” (PL 05) 

 

Puolan lainsäädännöllisen kehyksen epäselvyys ja oikeuskäytäntöjen huono 

ennustettavuus aiheutti EU-jäsenyyden kynnyksellä ja heti jäsenyyden jälkeen vielä 

melko suuria ongelmia yrityksille. Tilanne näyttää kuitenkin parantuneen viime vuosien 

aikana, sillä vuonna 2005 suurin osa haastatelluista mainitsi Puolan jatkuvasti 
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muuttuvan lainsäädännön yritystoimintaa haittaavaksi tekijäksi, kun syksyn 2007 aikana 

haastatellut eivät enää maininneet lakimuutoksia lainkaan. Näyttääkin siltä, että EU-

jäsenyyden käynnistämät lakimuutokset on pitkälle implementoitu paikalliseen 

lainsäädäntöön ja lainsäädännön muutosprosessi on rauhoittunut samaan aikaan, kun 

Puolan juridinen kehys on vakautunut.  

 

“Viime aikoina muutetun lainsäädännön määrä on niin suuri, että kukaan ei pysty 

noudattamaan näitä uusia säännöksiä. Lisäksi koko systeemi on valitettavasti sen 

verran sosialistinen, ettei kukaan tiedä missä ja milloin yksityinen henkilö tai yritys 

rikkoo lakia. Me käytämme todella paljon aikaa lainsäädännön muutostöiden 

seuraamiseen ja maksamme merkittäviä summia lainopillisista palveluista.” (PL 02)  

 

Huolimatta lainsäädännöllisen tilanteen asteittaisesti selkiytymisestä viime vuosien 

aikana Puolan tuomioistuintoiminta haittaa edelleen maan juridista kehitystä. Entisten 

keskusjohtoisten maiden tuomioistuintoimintaa leimannut tehottomuus ja hitaus näkyvät 

edelleen selvästi Puolan oikeusjärjestelmässä. Oikeusistuimet toimivat erittäin hitaasti ja 

tuomioistuimen ratkaisuja joudutaan odottamaan kauan. Toisaalta Puolan nopea 

talouden kehitys korostaa entisestään tästä aiheutuvia harmeja yrityksille, kun 

korvausvaateet kärsivät korkean inflaation vaikutuksista oikeusjuttujen kestäessä 

toisinaan vuosia.  

 

“Lainsäädännön muutosten epäjohdonmukaisuus, laintulkinnan eroavaisuudet…Jos 

joudumme viemään juttuja tuomioistuimeen, oikeusprosessi vie paljon aikaa ja täksi 

ajaksi meidän täytyy ajaa alas oikeustapaukseen liittyvät toimintomme.” (PL 03) 

 

Suomalaisyritykset ovat tiedostaneet Puolan oikeuslaitoksen tehottomuuden ja 

ratkaisseet ongelman usein liittämällä jo neuvotteluvaiheessa sopimukseen ehdon 

kiistatilanteiden ratkaisemisesta Suomen tai jonkin kolmannen valtion oikeusistuimessa. 

Näin on etukäteen ehkäisty mahdolliset ongelmat Puolan oikeusistuimen kanssa.  
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”Meillä on tyypillisesti pyritty, jos on isompia kauppoja ja muita, niin mahdolliset 

oikeudenkäyntimenettelyt on siirretty joko Suomeen tai sitten kolmanteen länsimaahan, 

elikkä Sveitsiä on käytetty tai jotain muuta tämmöistä sivistysvaltiota.” (FIN 08) 

 

Paikallisten viranomaistahojen erilaiset laintulkinnat sekoittavat vielä jonkin verran 

Puolan lainsäädännöllistä kehystä. Erityisesti yritysten päivittäisten prosessien kanssa 

jatkuvasti tekemisissä olevat paikalliset johtohenkilöt näkevät laintulkinnan 

epävarmuuden aiheuttavan hankaluuksia liiketoiminnassa. Osin EU:iin liittyminen ja 

unionin säännöstön ja käytäntöjen vähittäinen omaksuminen on helpottanut tilannetta, 

mutta vieläkin toisinaan törmätään ongelmiin. Yrityksen harjoittamat käytännöt 

saattavat yhtenä vuonna läpäistä viranomaistarkastuksen, mutta seuraavalla kerralla 

tarkastaja tuomitsee yrityksen operaatiot laittomiksi. Lisäksi viranomaisten laintulkinta 

on hyvin jäykkää, eikä arkielämän tarvitsemaa joustoa löydy. 

 

“Eri viranomaistahot tulkitsevat lainsäädäntöä eri tavoin. Tämän vuoksi on epäselvää 

joudummeko parin vuoden kuluttua maksamaan sakkoja tänä päivänä viranomaisten 

hyväksymistä toiminnoista erilaisen laintulkinnan vuoksi.” (PL 03) 

 

Suomalaisten ja paikallisten haastateltujen näkemykset julkisen sektorin toimijoiden 

kanssa solmittavista henkilösuhteista eroavat toisistaan. Suomalaiset toimijat pitävät 

tärkeänä henkilösuhteiden muodostamista paikalliseen julkiseen sektoriin. Suomalaiset 

kuitenkin kertovat usein suhdetoiminnan jäävän paikallisen johdon vastuulle heidän 

paikallisen kielen ja kulttuurin tuntemuksensa vuoksi. Puolalaiset haastatellut 

puolestaan eivät pidä henkilösuhteita julkiseen sektoriin erityisen tärkeänä. Suurimmalta 

osalta suhteet rajoittuvat pakolliseen kanssakäymiseen, eikä pidempiaikaisia 

ystävyyssuhteita ole juuri pyritty rakentamaan. Näihin suomalaisten ja paikallisten 

välisiin näkemyseroihin on vaikea antaa kattavaa selitystä. Yhtäältä tämä voi johtua 

maiden välisistä kulttuurieroista, joiden myötä suomalaiset katsovat 

pienimuotoisemmankin suhdeverkoston käyttämisen merkittävämmäksi asiaksi kuin 

puolalaiset, jotka saattavat pitää sitä tavallisena liike-elämään kuuluvana 

kanssakäymisenä. Toisaalta voi myös olla, että suomalaiset uskovat paikallisten 
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käyttävän arkipäivän toiminnoissaan enemmän henkilösuhteita kuin mitä puolalainen 

johto tosiasiassa käyttää. 

 

”Ehdottomasti sieltä [Puolasta] tunnetaan paikallinen pormestari ja sitten hänen 

virkakoneistonsa avainhenkilöt, niin kyllä siitä on hyötyä. Ehdottomasti.” (FIN 08) 

 

”Henkilösuhteet julkiseen sektoriin rajoittuvat yhteen kontaktiin vuodessa. Paikalliset 

viranomaiset eivät osaa tehdä yhteistyötä kaltaisemme liikeyrityksen kanssa.” (PL 01) 

 

Puolassa yleisesti käytössä olevat poliittiset nimitykset aiheuttavat joillekin maassa 

toimiville suomalaisyrityksille harmeja. Valtapuolueiden vaihtuessa siivotaan 

tavallisesti myös valtion virastojen sekä suurten valtionyhtiöiden johtopaikat ja 

korvataan henkilöt toisen puolueen väellä. Suomalaisyritykset, jotka ovat tekemisissä 

valtionyritysten kanssa, kokevat poliittisten nimitysten heikentävän kumppanin 

tehokkuutta ja toimintavalmiuksia. Puolassakaan poliittiset nimitykset eivät perustu 

henkilöiden todelliseen ammattitaitoon ja tämän vuoksi useat valtion omistamat yhtiöt 

kärsivät ammattitaidottomasta hallinnosta.  

 

”Tää on yleispiirre, että näissä valtiojohtoisissa yrityksissä ja laitoksissa, (…) kun 

poliittinen systeemi vaihtuu, niin tietyt henkilöt vaihtuu. (…) Puolassa hyvä esimerkki 

(…) tää instituutti vaihto avainhenkilöitä ja tällaisten hyvin osaavien henkilöiden tilalle 

tuli harjoittelija.” (FIN 01)  

 

”Puolassa on erittäin monia valtion omistamia yhtiöitä, joissa nimitykset tehdään 

poliittisin perustein. Näissä yrityksissä toimii usein poropeukaloita, ei todellisia 

liikemiehiä. Luulen, että ainut ratkaisu tähän on kaiken valtion omaisuuden 

yksityistäminen. Silloin näihin yrityksiin saataisiin todellinen omistaja, joka 

hankkiutuisi eroon näistä poropeukaloista ja palkkaisi tilalle ammattilaisia.” (PL 07) 

 

Puolassa suomalaisyritysten edustajat kokevat hallitsevien puolueiden ja opposition 

välillä olevan vastakkainasettelun liialliseksi, eivätkä puolueet pääse 
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yhteisymmärrykseen edes tärkeissä, koko valtion kannalta merkittävissä asioissa. Tämä 

hidastaa yleistä taloudellista kehitystä ja laskee maan hyvinvointia.  

 

”Eli tämmönen vähän vanha hyvä veli -verkosto on olemassa, mikä sitten näyttää myös 

nurjat puolensa jossain poliittisessa elämässä, eli joku on saavuttanu jotain etuja, jotka 

on ehkä vähän kyseenalasia, ja niitä ruvetaan sitte perkaamaan siinä vaiheessa, kun 

ollaan poliittisella näyttämöllä vastakkain.” (FIN 06) 

 

”Opposition ja hallitsevien puolueiden välinen kuilu on toinen ongelma. Muualla 

oppositio voi olla eri mieltä valtapuolueiden kanssa tietyistä asioista, mutta kun on 

kyseessä maan hyvinvointiin ja kehitykseen vaikuttavat asiat, vallitsee puolueiden 

kesken yhteisymmärrys. Mutta meillä tilanne on erilainen. Jos valtapuolue sanoo yhtä, 

oppositio sanoo toista ihan vain tavan vuoksi.” (PL 03) 

 

Puolassa toimivat suomalaisyritykset ottavat melko maltillisesti osaa erilaiseen 

paikalliseen PR- ja goodwill-toimintaan. Kuluttajamarkkinoilla toimivat 

suomalaisyritykset ovat olleet hieman aktiivisempia tämän tyyppisessä toiminnassa kuin 

yrityspalveluja myyvät yritykset. Kummassakin yritysluokassa PR- ja goodwill-

toimintaa kuitenkin esiintyy, tosin melko vaatimattomassa mittakaavassa. Muutamat 

suomalaisyritysten edustajat kertoivat julkisen sektorin viranomaisten ottaneen toisinaan 

yhteyttä yritykseen ja pyytäneen siltä rahoitusapua paikallisissa 

infrastruktuuriprojekteissa. Rahallisesta avusta voi myös kieltäytyä, mutta toisaalta 

tämänkaltaisen toiminnan on usein nähty kirkastavan yritysten julkisuuskuvaa ja 

avaavan ovia paikallisessa toiminnassa.  

 

Tänä päivänä suomalaisyritysten suurimmat haasteet julkisen sektorin kanssa toimiessa 

liittyvät maan korruptiotasoon sekä raskaaseen byrokratiaan. Toisaalta useimmissa 

suomalaisyrityksissä julkisen sektorin suhteiden hoito on jätetty paikallisen johdon 

vastuulle ja usein paikalliset haastateltavat kokevatkin julkisen sektorin korruption ja 

byrokratian suomalaishaastateltuja vakavammaksi ongelmaksi. EU-

jäsenyysneuvottelujen käynnistyttyä ja heti EU-jäsenyyden jälkeen Puolassa toteutetut 

lakimuutokset rasittivat vielä yritysten toimintoja, mutta viime vuosina lainsäädännön 
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muutosprosessi on hidastunut ja muutokset ovat maltillistuneet. Syksyllä 2007 

haastatellut suomalaisyritysten edustajat eivät enää lukeneet nopeasti muuttuvaa 

lainsäädäntöä Puolan liiketoimintaympäristön ongelmaksi.  

 

Puolan epävakaa poliittinen elämä aiheuttaa osalle yrityksistä vielä epäilyjä 

tulevaisuuden suhteen. Etenkin valtion instituutioiden kanssa läheisesti työskentelevät 

yhteisöt kokevat Puolan poliittisen epävakauden ja sitä myötä poliittisin perustein 

valittujen valtionvirastojen ja -yritysten johtohenkilöiden nopean vaihtuvuuden 

osittaiseksi haasteeksi tulevaisuudessa. Lisäksi ollaan huolissaan Puolan poliittisesta 

linjasta, joka vielä ennen lokakuun 2007 vaaleja osoitti vahvoja sisäänpäin kääntymisen 

merkkejä. Liberaalimman Kansalaisfoorumin voitettua lokakuun parlamenttivaalit nämä 

pelot osittain hälvenivät. 

 

5.2 Suhteet muihin yrityksiin 

 

Paikallisista yrityksistä suomalaisyrityksillä muodostuu suhteita lähinnä puolalaisiin 

asiakas- tai alihankintayrityksiin. Lisäksi muutamilla suomalaisyrityksillä on myös 

paikallisia edustustoja ja myyntikonttoreita, joiden kautta markkinoidaan ja myydään 

suomalaisyrityksen tuotteita ja palveluita. Näiden lisäksi haastateltavat kommentoivat 

myös paikallisia yrityksiä yleisellä tasolla ja vertasivat niiden toimintatapoja ja -

käytäntöjä Puolassa toimiviin ulkomaisiin yrityksiin. 

 

Suomalaisyritykset, jotka etabloituivat Puolaan ennen talouden ja yksityisen 

yrityselämän vapauttamista, päätyivät usein toimimaan lähinnä valtion omistamien 

yritysten kanssa. Alkuaikoina suomalaisyritykset törmäsivät yhteistyössään paikallisten 

yritysten kanssa lähinnä rahoitusongelmiin, kun julkiselta sektorilta ei löytynyt varoja 

investointeihin. Toisaalta julkisella rahalla toimivien yritysten kanssa työskentelyn 

katsottiin olevan sikäli turvattua, että jos rahat valtion budjetista lopulta myönnettiin, oli 

näiden rahojen perille tulo suhteellisen varmaa, eikä tässä kohdassa enää kohdattu 

epävarmuutta tai väärinkäytöksiä.  
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”[Puolassa] ei ollu maksuvaikeuksia [paikallisella asiakkaalla]. Just kun puhutaan 

tästä valtiollisesta [ostajasta] tai tämmösestä niin sanotusta virallisesta 

organisaatiosta, et jos ne oli budjettirahoistaan saaneet ne rahat, niin ne 

automaattisesti siirty sitten sen ketjun läpitte.” (FIN 01) 

 

Suurten sosialistiset tavat omaavien valtionyhtiöiden kanssa toimiessa kohdattiin 

hieman erilaisia haasteita kuin myöhemmin yksityisten paikallisten yritysten kanssa. 

Muun muassa uskottavuusongelma ja tietty ”kapitalistisen ajattelun vastaisuus” 

heijastui suurten puolalaisyhtiöiden toiminnassa, eikä niistä aina löytynyt halukkuutta 

toimia ulkomaisten yksityisten yritysten kanssa. Suomalaisyritykset ratkaisivat nämä 

uskottavuusongelmat toimimalla niin sanottujen virallisten tahojen kautta. Yritykset 

saattoivat esimerkiksi pyytää Suomen suurlähetystöltä neuvottelutukea ja toisinaan 

yritykset saivat käyttöönsä myös suurlähetystön tiloja. Tätä kautta suomalaiset 

saavuttivat tiettyä luotettavuutta asemaansa, kun toimivat ikään kuin valtion nimissä.  

 

”Kun siinä oli tämmönen suurlähetystö mukana, ne (ostajayritysten edustajat) pääs 

tämmöisiin tilaisuuksiin. Yksityisiin tilaisuuksiin niitä oli vaikeampi kutsua, mutta kun 

siinä oli tämmönen virallisluontoinen tapaaminen, se tavallaan oli Suomen valtion ja 

sitten Puolan välistä tämmöistä virallista vaihtoa ja se yllättäen mahdollisti sen.” (FIN 

01)  

 

Puolan avattua markkinansa kansainvälisille yrityksille 1980-luvun lopussa käynnistyi 

ulkomaisten yritysten etabloituminen maahan. Tuohon aikaan paikallisten yritysten 

toiminta oli vielä melko lapsenkengissään, eivätkä ne kyenneet kilpailemaan maahan 

etabloituneiden kansainvälisten yritysten kanssa. Ulkomaisten yritysten etabloiduttua 

markkinoille monet puolalaisyritykset pyrkivätkin ennen kaikkea perustamaan kestäviä 

yhteistyösuhteita näiden kanssa. 

 

”Ne yritykset, jotka eivät kyenneet aloittamaan yhteistyötä ulkomaisten yritysten 

toimittajina tai alihankkijoina, ovat nyt häviämässä yrityskartalta. Toisaalta ne yritykset, 

jotka onnistuivat tässä, ovat kasvaneet suuremmiksi ja vahvemmiksi.” (PL 02) 
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Suomalaisten ja puolalaisten haastateltujen käsitykset puolalaisten yritysten 

kilpailukyvystä eroavat jonkin verran. Suomalaiset haastateltavat eivät näe puolalaisia 

yrityksiä toistaiseksi kovinkaan kilpailukykyisinä suhteessa ulkomaisiin yrityksiin. 

Puolalaiset haastatellut puolestaan pitävät paikallisten yritysten tuotteita nykyisin hyvin 

kilpailukykyisinä ja laadukkaina. Ennen kaikkea puolalaiset tuotteet kilpailevat 

hinnalla, mutta myös niiden laatu on parantunut huomattavasti. Suurin haaste 

puolalaisia tuotteita myyville yrityksille on puolalaisten mukaan kuitenkin korjata 

puolalaisen laadun huono imago Euroopassa. Sekä suomalaiset että puolalaiset 

haastatellut uskovat puolalaisten yritysten kilpailukyvyn kasvuun paikallisilla 

markkinoilla länsimaisten käytäntöjen ja liiketoimintatapojen ankkuroituessa tiiviimmin 

paikallisiin yrityksiin. Puolalaisten yritysten aseman globaaleilla markkinoilla ei uskota 

kuitenkaan merkittävästi kasvavan lähitulevaisuudessa. 

 

”Kansainvälisesti puolalaiset yhtiöt eivät ole vielä päässeet kovin pitkälle, eivätkä ne 

ole kauheen vahvoja toimittajia kansainvälisessä kilpailussa. Siellä ei pääomat vielä 

riitä. (…) Ja tänä päivänä vielä niin kielitaitorajat ja muut estää tehokkaasti tämmöistä 

laajempaa kansainvälistymistä.” (FIN 08) 

 

“Jos puhutaan yritystoiminnasta, puolalaiset yritykset ovat pienempiä, 

kokemattomampia, omaavat kehittymättömämpiä prosesseja eivätkä osaa järjestää 

yhteistyökuvioitaan yhtä tehokkaasti kuin ulkomaiset yritykset. Aina ei kuitenkaan ole 

näin. Kuilu ulkomaisten ja paikallisten yritysten välillä on pienentymässä ja lopulta 

samankokoiset yritykset toimivat samalla tavoin.” (PL 02) 

 

Suomalaiset yritykset ovat kohdanneet eroja paikallisten yritysten toimintatavoissa 

verrattuna Suomessa totuttuihin käytäntöihin. Usein paikallisten taholta törmätään 

harmaaseen talouteen ja pimeään palkanmaksuun ja osin verojen kiertoon. Toisaalta 

suuri osa paikallisista yrityksistä toimii läpinäkyvästi ja virallisesti. Haastateltavat 

mainitsivat myös käytännönläheisiä eroja ulkomaisten ja paikallisten yritysten 

toiminnasta. Puolalaiset yritykset pyrkivät esimerkiksi kaikissa tilanteissa tekemään 

melko yksityiskohtaiset, kirjalliset sopimukset asioista. Tämä johtuu pitkälti Puolan 
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epäselvästä lainsäädännöstä, joka ei turvaa sopimuspuolia kiistatilanteissa. Toisaalta 

suomalaiset toimijat ovat jo tottuneet tähän ilmiöön muissa KIE-maissa toimiessaan. 

 

”Yleensä joka puolelle maailmaa asiat sovitaan kirjallisesti paremmin kuin Suomessa.” 

(FIN 04) 

 

“Suomalaisille kirjallisen sopimuksen merkitys ei ole yhtä suuri [kuin puolalaisille]. Se 

johtuu siitä, että Suomessa lainsäädäntö on voimakas, joustava ja hyvin toimeenpantu. 

Suomalaiset ovat tämän vuoksi toisinaan yllättyneitä siitä, että me vaadimme 

yksityiskohtaisia sopimuksia.” (PL 01) 

 

”Sopimukset ovat yksityiskohtaisia ja voin vakuuttaa, että me haluamme niiden olevan 

hyvin tarkkoja, jotta ne antavat selkeyden ja varmuuden. Uskon, että mitä 

standardisoidumpia sopimukset ovat, sitä parempia ne ovat, eikä meidän tarvitse 

tuhlata aikaa hyödyttömään arvailuun.” (PL 05) 

 

Suomalaiset ja puolalaiset haastateltavat katsovat kansallisten tapojen ja kulttuurierojen 

aiheuttavan toisinaan haasteita suomalais-puolalaisessa yhteistyössä. Suomalaiset 

mainitsivat ennen kaikkea Puolassa edelleen vaikuttavan hierarkia-asteikon, joka 

toisinaan estää ”alemman” portaan henkilöä kommunikoimasta avoimesti 

johtohenkilölle. Tämän puolestaan nähdään johtavan kyräilyyn ja selän takana 

puhumiseen organisaation sisällä. Puolalaiset puolestaan kokevat suomalaisen johdon 

toisinaan melko joustamattomaksi, mitä tulee nopeisiin ratkaisuihin. Suomen stabiili 

liiketoimintaympäristö muuttuu hitaammin kuin nopeasti kehittyvän Puolan ja 

puolalaiset haluisivat toisinaan nopeuttaa tytäryhtiön päätöksentekoa suhteessa jäykkään 

Suomen emoyhtiöön. Haastateltavat kertoivat suomalaisten suhtautuvan myös eri tavoin 

muun muassa titteleihin. Puolassa on tärkeää, että vastuunkantajalla on johtajan tai 

päällikön titteli, jotta hänet otetaan yhtiön ulkopuolella vakavasti. Suomalaiset eivät 

kuitenkaan aina myönnä näitä titteleitä puolalaisten toivomalla tavalla. 

 

”Mut suhde esimiehiin on kyllä semmoinen hierarkiauskonen ja aika, ehkä välillä 

vähän turhankin varovainen, että ei uskalleta soittaa puhelimella suoraan, vaan 
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käydään sihteerin kautta lähestytään ja viestitään kiertoreittiä asioita. Ja se ehkä sitten 

heijastuu myöskin tiimityöskentelyssä, että jos meiltä on eritasoisia ihmisiä tiimityössä, 

niin sitten kun esimies ilmoittaa oman kantansa, niin sitten ei välttämättä siinä 

yhteydessä olla eri mieltä, vaan lähetään sitten puhumaan selän takana asioita.” (FIN 

06) 

 

”Puolalaiset haluavat korostaa asemaansa, arvovaltaansa, vaurauttaan ja 

hyvinvointiaan. Tämä ilmiö näkyy myös yritysjohdossa: toisinaan on tarpeen antaa 

henkilölle titteliksi päällikkö tai johtaja, jos hän menee yrityksen ulkopuolelle 

neuvotteluihin. Kun hänen käyntikortissaan lukee ”päällikkö”, hän saa aivan erilaista 

kohtelua.” (PL 03) 

 

Puolassa julkisen sektorin korruptoituneisuus aiheuttaa ongelmia maassa toimiville 

yrityksille. Suomalaisyritykset kertovat pysyvänsä erossa suorasta lahjusten annosta, 

mutta osa suomalaisista haastatelluista kertoi yhtiöiden paikallisten 

yhteistyökumppanien sekaantuvan melko varmasti joihinkin lahjustenantotilanteisiin. 

Pahimmillaan korruptio-ongelman nähdään kuitenkin olevan täysin paikallisessa 

omistuksessa olevissa yrityksissä.  

 

”Ulkomaisen yrityksen täytyy näissä tilanteissa tietysti esiintyä hyvin striktisti ja 

meidän politiikkaan kuuluu se, että me maksetaan sille paikalliselle yritykselle se 

palkkio, mikä on sopimuksella määritetty ja heidän täytyy sitten pystyä siitä hoitamaan 

se bisnes paikallisten tapojen mukaan.” (FIN 01) 

 

Suomalaiset ja puolalaiset haastatellut korostavat henkilösuhteiden merkitystä 

suomalais-puolalaisessa yhteistyössä. Tiiviit ja läheiset henkilösuhteet nähdään jopa 

välttämättömänä tekijänä kumppaneiden yhteistyössä. Useissa suomalaisyrityksissä 

paikallisen liiketoiminnan hoito on pitkälti jätetty puolalaisen henkilökunnan vastuulle, 

jolloin johdon vastuu ja päätösvalta on suuri. Suomalaiset näkevät tällöin läheisten 

henkilösuhteiden helpottavan paikallisten toimintojen valvontaa. Puolalaiset puolestaan 

kokevat hyötyneensä luottamuksellisista suhteista suomalaisiin esimiehiinsä erilaisten 

päätöksentekotilanteiden helpotuttua ja molemminpuolisen luottamuksen kasvettua. 
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Henkilösuhteet ovat olleet avuksi jo yhteistyökumppanin hakuvaiheessa. Useimmat 

suomalaisyritykset kertoivat löytäneensä luotettavat yhteistyökumppanit erilaisten 

suhdeverkostojen ja maassa kertyneen aiemman kokemuksen myötä. Usein Puolaan 

etabloituneet suomalaisyritykset käyttävätkin palkkaamansa paikallisen johdon 

kokemustaustaa hyväkseen etsiessään yritykselle esimerkiksi paikallisia alihankkijoita. 

 

”Ilman henkilösuhteita pärjää, mutta hyvillä menestyy.” (FIN 05) 

 

“Henkilösuhteet ovat erittäin tärkeitä. (…) Jos ei omaa hyviä henkilösuhteita, jos minun 

ja minun esimiesteni välillä ei olisi hyviä henkilösuhteita, emme menestyisi 

liiketoiminnassa lainkaan.” (PL 07) 

 

Puolalaisen yrityksen kanssa yhteistyössä toimivat suomalaiset yritykset pyrkivät 

säilyttämään valvonta- ja raportointimekanismin paikallisiin edustajiinsa ja 

myyntikonttoreihinsa nähden. Lisäksi esimerkiksi paikallisille suomalaisen yhtiön 

tuotteiden myyjälle on usein asetettu sopimusehdoin tiettyjä myyntimäärärajoituksia, 

joiden alittuessa suomalalaisella osapuolella on oikeus irtisanoa sopimus. Tällä pyritään 

välttämään tilanne, jossa esimerkiksi paikallinen valtiovalta pyrkii vaikuttamaan 

tilanteeseen. 

 

Ja sitten sopimuksessa meillä on (…) semmoinen klausuuli, et jos ne [paikallinen 

myyntikonttori] ei saavuta tiettyä tavoitetta, niin se voi olla tämmöisen irtisanomisen 

ehto. (…) Sitä pakkoa on jouduttu harvoin käyttämään, mut on jouduttu käyttämään 

tätä, et tavallaan se partneri, me ollaan pyritty siihen, koska tätäkin esiintyy, et jotkut 

maat ohjatusti vaan valitsee tämmöisille (…) yrityksille jonkun partnerin ja sen ainoa 

tehtävä on pitää meidät hiljaisena, sitoo meidät jollain tavalla ja sitten on vaikea 

päästä irti.”  

 

Puolassa toimivat suomalaisyritysten edustajat kokevat paikallisten yritysten 

kilpailukyvyn pääasiassa vielä melko heikoksi. Toisaalta suomalaisyritykset ovat 

kohdanneet Puolassa melko kovaa kilpailua toisten kansainvälisten yritysten taholta. 

Yhtäältä paikallisten yritysten kilpailukykyä heikentää pääoman puute, mutta toisaalta 
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vielä toistaiseksi melko laajamittaiset harmaan talouden toiminnot nostavat 

kilpailukykyä, kun veroissa ja muissa maksuissa säästetään vuosittain merkittäviä 

summia. Paikallisissa organisaatioissa tyypillisesti esiintyvän korkean hierarkian 

katsotaan yleisesti hidastavan yrityksen toimintoja ja alentavan niiden tehokkuutta. Sekä 

suomalaiset että puolalaiset haastatellut katsovat emo- ja tytäryhtiön edustajien läheisten 

henkilösuhteiden helpottavan yhteistyötä. Suomalaiset haastatellut kokevat 

henkilösuhteiden tehostavan puolalaisen tytäryhtiön tai edustuston valvontaa, kun 

puolalaiset puolestaan näkevät hyvien suhteiden takaavan luottamuksen säilymisen ja 

yleisten päätöksentekovaltuuksien laajenemisen.  

 

5.3 Suhteet työvoimaan 

 

Puolassa toimivat suomalaisyritykset listaavat vakavimmiksi työvoimaan liittyviksi 

haasteiksi puolalaisen työntekijän vastuunkantokysymykset sekä maan orastavan 

työvoimapulan. Puolassa työvoimakysymyksiin liittyvät tekijät muistuttavat pitkälti 

muissa Itä-Euroopan maissa kohdattuja haasteita, eivätkä siten eroa paljoakaan 

esimerkiksi Baltiassa toimivien suomalaisyritysten kohtaamista henkilöstöjohtamiseen 

liittyvistä ongelmista (kts. Heliste et al. 2007).  

  

Puolalaisten työntekijöiden suhtautuminen vastuunkantoon periytyy paljolti sosialismin 

ajoista. Sosialismin aikana työntekijöiden vastuut oli määrätty tarkoin 

työsopimusvaiheessa eikä näistä poikettu missään tilanteissa. Virheiden tekeminen oli 

rangaistavaa ja yleensä virheiden korjaamisen sijaan keskityttiinkin syyllisten etsintään. 

Puolassa suhtautuminen vastuuseen on näin ollen hyvin varovaista, sillä työntekijät 

pelkäävät edelleen virheiden tekemisen mahdollisuutta.  

 

”Mut jos ei täällä [Puolassa] määrittele erittäin tarkkaan sitä aluetta, missä tämä 

kyseinen yksilö nyt täytyis suorittaa omaa työtoimintoaan, niin hän menee varmasti 

sitten vähän sekaisin, tai sitten se lamaantuu ja sanoo, että ”mä en voinutkaan toimia, 

koska tää asia nyt näyttikin erilaiselta, kun mitä alun perin oli määritelty”. Ja sitten 

saatetaan tehdä niin, että ei siitä edes raportoida esimiehelle, vaan sitten kun kysytään, 
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että ”miksei homma tapahtunut?”, niin ”no, kun ei ollut valtuuksia toimia siinä”.” 

(FIN 06)  

 

”Ihmiset ovat yleisesti ottaen passiivisia ja heidän kommunikaationsa muistuttaa 

lähinnä valittamista, ei vastuunkantoa. (…) Kun itse rekrytoin yritykseen työntekijöitä, 

etsin henkilöitä, joilla on hyvä tausta, ihmisiä, jotka ovat työskennelleet esim. Procter & 

Gamblelle, PepsiCo:lle ja Arthur Andersenille. Nämä ihmiset ovat tutustuneet jo 

länsimaiseen elämäntapaan ja me annamme heille vielä enemmän vapautta. (…) Mutta 

meillä on silti ollut ongelmia manuaalisen työn tekijöiden kanssa, he eivät suostu 

ottamaan vastuuta. Minun näkemykseni mukaan suurin osa ihmisistä välttelee 

vastuunkantoa, ihmiset pelkäävät virheiden tekemistä.” (PL 07) 

 

Puolassa yritysten organisaatiot ovat sosialismin perintönä edelleen melko hierarkisia. 

Talouskasvun ja ulkomaisten yritysten paikallisille markkinoille etabloitumisen myötä 

puolalaisissa yrityksissä on havaittu niiden kilpailukyvyn kärsivän korkeasta 

hierarkiasta. Tämä on johtanut organisaatioiden hierarkioiden asteittaiseen, varovaiseen 

madaltumiseen, mutta muutosprosessi on tähän asti ollut erittäin hidasta. Ulkomaisten 

yritysten Puolaan perustamat tytäryhtiöt ovat kuitenkin omaksuneet melko pitkälle 

länsimaisen organisaatio- ja johtamismallin ja toimivat esimerkkeinä puolalaisille 

yrityksille. Haastatteluissa kävi kuitenkin ilmi, ettei paikallisella työvoimalla pyörivä 

organisaatio ole aina yhtä demokraattinen kuin suomalainen emoyhtiönsä ja toisinaan 

suomalaiset toimijat kokevat organisaation hierarkisuuden hidastavan sisäistä 

päätöksentekoa ja johtavan tehottomuuteen.  

 

”Meillä on aika hyvä vertailukohde siinä mielessä, että meillä on toinen yhtiö, joka on 

toiminut siellä [Puolassa] 30 vuotta, joka on ostettu ja toinen on itte perustettu sinne 10 

vuotta sitten. Niin tää 10 vuotta sitten perustettu toimii hyvin sanotaanko suomalaisella, 

länsimaisella tavalla. Ne on rakennettu suomalaisella arvomaailmalla alusta lähtien. Ja 

toinen yhtiö on taas vanha puolalainen yhtiö, joka on ollut kommunistinen yhtiö. Kyllä 

siellä ne hierarkiat on vielä aika syvään iskostuneita.” (FIN 08) 
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”Yritykset, joissa on käytössä armeijatyylinen, hierarkinen rakenne, tulevat 

tulevaisuudessa häviämään markkinoilta, koska eivät pärjää kilpailussa.” (PL 03) 

 

Puolassa työntekijän keskimääräinen ansiotaso on vielä melko alhainen. Tämä johtaa 

tilanteeseen, jossa palkka on toistaiseksi vielä melko tärkeä motivaatiotekijä 

työntekijöille. Toisaalta eräät yritysten edustajat kertovat myös pehmeiden arvojen 

nousun alkavan pikku hiljaa näkyä työntekijöiden käyttäytymisessä. Osalle 

työntekijöistä työpaikan pysyvyys ja yleinen työilmapiiri ovat nousemassa palkkatasoa 

tärkeämmiksi motivaatiotekijöiksi. Tämä kuitenkin edellyttää myös kohtuullista 

tyytyväisyyttä vallitsevaan palkkatasoon ja yleensä keskiarvoa korkeampaa ansiotasoa. 

Eräät suomalaisyritykset ovat muuntaneet palkkausjärjestelmäänsä paikalliseen 

ympäristöön paremmin sopivaksi erilaisin rahallisin tuin, kuten matkustusbonuksin 

ynnä muin. Viime vuosina yritysten välinen palkkakilpailu on kiihtynyt merkittävästi, 

kun työvoimapulan uhka alkaa näkyä yritysten rekrytointiprosesseissa. Työvoimapulan 

uhka ei koske ainoastaan operationaalisen työn tekijöitä, vaan myös ammattitaitoisista 

keski- ja ylemmän johdon henkilöistä alkaa olla pulaa. Viime vuosina Puolaan onkin 

perustettu ennätysmäärä erilaisia headhunter-toimistoja, joiden ulkomaiset Puolaan 

etabloituvat suurasiakkaat käyvät aggressiivista palkkakilpailua Puolassa jo toimivien 

ulkomaisten yritysten kanssa. 

 

”Sanotaan tässä viime aikoina, kun on ollu selvää työvoimapulaa, niin kyllähän, 

kyllähän siitä [työpaikkashoppailusta] on tullu vähän semmonen trendi kanssa että… 

No, headhunterit soittelee koko aika ja tarjoo parempaa liksaa. Moni ihminen on 

lähteny sit siihen, että ne hyppää niinku paikasta toiseen.” (FIN 07) 

 

“Päämotiivi on saada pöytään maitoa ja leipää, eli palkan täytyy taata tietyt 

perustoiminnot. (…) Lisäksi meillä on kannusteena käytössä työntekijöille maksettavat 

työmatkatuet. Yrityksessämme on niin ikään bonusjärjestelmä käytössä.” (PL 05) 

 

Sosialismin aikana koulutusjärjestelmässä panostettiin perinteisesti tekniseen 

osaamiseen. Puolassa sosialismin ajan perintö tuli suomalaisyritysten etabloituessa esiin 

kaupallisen alan osaajien puutteena. 1990-luvun alussa maahan etabloituneet 
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suomalaisyritykset löysivät helposti lahjakkaita matemaatikkoja ja fyysikkoja, mutta 

markkinointi- ja muut kaupallisen toiminnan taidot sen sijaan uupuivat. Tänä päivänä 

teknisen alan osaajien määrä on alkanut pienentyä voimakkaan maastamuuton 

seurauksena, mutta myös kansainvälisten yritysten markkinoille etabloitumisen myötä 

näille osaajille on jatkuvasti yhä enemmän kysyntää. 

 

”Softaosaaminen olis ollu varmaan erityisen hyvä jo silloin [1990-luvun alussa], mutta 

niillä oli vanhat välineet. Siis niillä ei ollut viimeisiä softakehitysvälineitä, vaikka niillä 

oli matemaattista osaamista ja nehän on osoittautunut hyvin kyvykkäiks.” (FIN 01) 

 

Suurin osa haastatelluista suomalaisyrityksistä on järjestänyt sisäistä koulutusta 

työntekijöilleen. Ennen kaikkea koulutuksessa keskitytään kaupalliseen puoleen ja 

erilaisten tiimikäsitteiden ja tiimityöskentelyn koulutukseen. Aikaisessa vaiheessa 

Puolaan etabloituneet suomalaisyritykset kouluttivat aktiivisesti työntekijöitään myös 

uusimman tekniikan käytössä ja kohensivat siten työvoiman teknologiaosaamista. 

Etabloitumisvaiheen alussa työvoiman koulutus valui toisinaan hukkaan sikäli, että 

koulutuksen saaneet työntekijät hakeutuivat pian muualle töihin tai perustivat uuden 

osaamisensa turvin omia, kilpailevia yrityksiä alalle. Tämä koulutuskeskuksena 

toimimisen uhka on viime aikoina pienentynyt merkittävästi puolalaisten työntekijöiden 

yleisen osaamistason noustua.  

 

”Siis markkinointiahan ei tarvittu sosialistisessa systeemissä. Et siellähän oli, tavarat 

jotka valmistettiin, oli aina jo myyty. (…) Eli tää, sanotaan ensimmäiset 10 vuotta oli 

täyttä harjoittelua. Koulutus ei vastannut alkuunkaan tarvetta ja siitä tuli hirvee 

kysyntä.” (FIN 05) 

 

Puolassa toimivia suomalaisyrityksiä kiusaa toisinaan paikallisten korkeakoulujen 

vaihteleva taso. Ajan myötä suomalaisyritykset ovat kuitenkin oppineet erottamaan 

toisistaan korkeakoulut, joista valmistuu todellisia osaajia ja korkeakoulut, jotka 

tarjoavat maksua vastaan ainoastaan näennäiset tutkintopaperit ilman todellista 

ammattitaitoa. Todellisia osaajia valmistavien korkeakoulujen tunnistamisessa 
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käytetään hyväksi myös paikallisten rekrytointitoimistojen kokemuksen luomaa 

tietotaitoa.  

 

Puolassa erityisesti matalapalkka-aloilla esiintyvä työvoimapula haittaa suomalaisten ja 

muiden kansainvälisten yritysten toimintoja. Yritykset ovat jo muutamien vuosien ajan 

palkanneet muun muassa venäläisiä ja ukrainalaisia työntekijöitä, mutta pitkään 

työlupien saanti aiheutti ongelmia. Vuoden 2006 kesällä Puolan hallitus käynnisti 

ohjelman ulkomaisten, etenkin ukrainalaisten ja valkovenäläisten työntekijöiden 

työskentelyn helpottamiseksi Puolassa. Ulkomaisten työntekijöiden kohdalla 

työluvansaantiongelmat ja luvan byrokraattinen uusimisprosessi vuosittain näkyvät 

organisaation kaikilla tasoilla. 

 

“Kollegallani on Venäjän passi. Hän vastaa yrityksemme viennistä. Työluvan 

hakuprosessissa menee kauan, se on yksinkertaisesti epämiellyttävää ja se vie liikaa 

aikaa. Niiden kahdeksan vuoden aikana, jotka hän on työskennellyt yrityksessämme, 

prosessia olisi varmasti voinut jollain tavalla helpottaa, mutta ei. Joka vuosi meidän 

täytyy toistaa samat toimet, eivätkä ne koskaan helpotu.” (PL 02) 

 

Puolassa ammattiyhdistysliikkeillä ei nykyään ole erityisen suurta roolia. Talouden 

kehittyessä Puolan ammattiyhdistysliikkeet ovat pyrkineet kohentamaan mainettaan ja 

asemaansa yhteiskunnassa, mutta niiden toiminta vaikuttaa toisinaan olleen melko 

organisoimatonta ja hätäisesti toteutettua. Puolalaiset haastatellut moittivat ay-

liikkeiden operaatioita turhiksi ja kokevat toisinaan ay-liikkeiden toimivan vain 

toiminnan takia, saavutetut todelliset tulokset ovat sen sijaan jääneet vähäisiksi. 

Puolassa toimivien suomalaisyritysten suomalaisedustajat suhtautuvat puolestaan melko 

neutraalisti paikalliseen ammattiyhdistysliikkeeseen, joka ei sinänsä ole aiheuttanut 

minkäänlaisia suurempia toimenpiteitä yritysten puolalaisissa tytäryhtiöissä tai 

edustustoissa. 

 

”Mä en näe sitä [ammattiyhdistysliikettä] niiku tässä kapitalismin rakentamisvaiheessa 

kauhean isona ongelmana. Että yli kävellään ihan että paukkuu vaan.” (FIN 05) 
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”Yritän olla mahdollisimman neutraali, mutta minun täytyy myöntää, että mielipiteeni 

ay-liikkeestä on negatiivinen. Ehkä se johtuu siitä, että me elämme nyt aikoja, jolloin 

ay-liikkeen täytyy yrittää todistaa tarpeellisuutensa. He pyrkivät olemaan aktiivisia ja 

tekemään asioita, mutta tähän mennessä heidän toimintansa on ollut käsittämätöntä. He 

esimerkiksi vaativat seuraavaa: housut, joissa on hakaset on vaihdettava housuihin 

ilman hakasia. En näe mitä lisäarvoa tämä vaatimus tuo, mutta tulemme näkemään 

miten tämä tästä kehittyy.” (PL 06) 

 

Puolalainen työvoima eroaa jonkin verran suomalaisista työntekijöistä. Eräiltä osin 

vastuunkantokysymykset ovat vielä hankalia puolalaisille työntekijöille, mistä johtuen 

työn valvonta on säännöllisempää ja tehostetumpaa kuin mihin Suomessa on totuttu. 

Tähän vaikuttaa osin vielä sosialismin ajalta periytyneet hierarkiakäsitykset, jolloin 

yrityksen johto teki kaikki päätökset yksin, eikä työntekijöille haluttu antaa juuri 

minkäänlaista vastuuta. Tulevaisuudessa suomalaisyritysten suurimmat uhat 

työvoimakysymysten osalta nousevat Puolan uhkaavasta työvoimapulasta. Nuoret 

puolalaiset työntekijät muuttavat yhä kiihtyvällä tahdilla ulkomaille töihin, eikä tähän 

paikallisia työvoimamarkkinoita ravistelevaan ongelmaan ole toistaiseksi löydetty 

ratkaisua. 

 

5.4 Yhteenveto 

 

Puolassa toimivat suomalaisyritykset kokevat Puolan liiketoimintaympäristön yhtäältä 

eroavan Suomen liiketoimintaympäristöstä merkittävästi, mutta toisaalta muistuttavan 

muiden KIE-maiden toimintaympäristöä. Raportissa suomalaisyritysten suhteet 

paikalliseen liiketoimintaympäristöön on jaoteltu kolmeen kategoriaan: julkiseen 

sektoriin, muihin yrityksiin sekä paikallisiin työntekijöihin. Seuraavassa vedetään 

yhteen näiden kolmen tekijän keskeiset erot suhteessa Suomeen ja tarkastellaan eroista 

aiheutuvia ongelmia ja niiden ratkaisuja suomalaisyritysten näkökulmasta (taulukko 4).  
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Taulukko 4: Ongelmat ja ratkaisut suhteessa julkiseen sektoriin suomalaisyritysten näkökulmasta 
Ongelmat Ratkaisut 

• Korkea byrokratia asettaa edelleen 
haasteita yritystoiminnalle Puolassa 

• Puolassa julkinen sektori on edelleen 
melko korruptoitunut, pahin ongelma on 
maan poliittisissa elimissä 

 

• Asetetaan paikalliset henkilöt hoitamaan 
yrityksen suhteita julkiseen hallintoon. 

• Palkataan lisähenkilöstöä hoitamaan 
byrokratiaa  

• Lainsäädännöllisen kehyksen epäselvyys 
ja jatkuva säännösten muutos 
hankaloittivat paikallisia liiketoimintoja 
EU-jäsenyysneuvottelujen aikana ja heti 
jäsenyyden jälkeen.  

• Viranomaisten erilaiset laintulkinnat 
hämmentävät tilannetta Puolassa 

• Panostetaan lakimuutosten säännölliseen 
seurantaan 

• Tuomioistuintoiminta hidasta ja tehotonta • Asetetaan sopimuksen yhteyteen 
klausuuli mahdollisten kiista-asioiden 
ratkaisemisesta Suomen tai kolmannen 
maan tuomioistuimessa 

 

Suomalaisyritykset ovat kohdanneet Puolan markkinoilla hyvin samankaltaisia 

ongelmia kuin Baltiassa ja Venäjällä suhteessa julkiseen sektoriin. Suurimmat haasteet 

syntyvät raskaasta byrokratiasta ja julkisen sektorin korruptiosta. Suomalaisyritykset 

ovat ratkaisseet näistä aiheutuneet haasteet asettamalla paikallista kulttuuria tuntevan 

puolalaisen johdon vastaamaan julkisen sektorin toiminnoista sekä pyrkimällä 

sopeuttamaan toimintojaan vallitsevaan tilanteeseen. Korruptio ja kaikenlainen lahjusten 

anto rajataan yksiselitteisesti suomalaisyritysten toiminnan ulkopuolelle, mutta muun 

muassa byrokratian on toisinaan katsottu helpottuvan hyvien henkilösuhteiden avulla. 

Paikalliset haastatellut katsovat julkisen sektorin korruption ja byrokratian suomalaisia 

toimijoita suuremmaksi ongelmaksi, eivätkä olleet yhtä mieltä siitä, että henkilösuhteet 

julkisen sektorin toimijoihin merkittävästi helpottaisivat tilannetta.  

 

Myös oikeusjärjestys ja tuomioistuintoiminta aiheuttavat jonkinasteisia haasteita 

Puolassa toimiville suomalaisyrityksille. Dynaamisia lakimuutoksia pyrittiin EU-

jäsenyysneuvottelujen yhteydessä seuraamaan tarkasti palkkaamalla yritykseen 

henkilöitä seuraamaan yksinomaan yrityksen toimintoihin liittyviä lakimuutoksia. Tätä 

tehtävää varten ostettiin usein myös paikallisen lakitoimiston palveluita. Tänä päivänä, 

kun tilanne lakimuutosten osalta on rauhoittunut, eivät suomalaisyritysten edustajat koe 

Puolan liiketoimintaympäristöä lainsäädännön osalta enää yhtä haastavaksi. Puolan 
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tuomioistuinjärjestelmän tehottomuus ja hitaus on suomalaisyritysten keskuudessa 

yleisessä tiedossa, minkä vuoksi suomalaisyritykset lisäävätkin jo sopimusvaiheessa 

yhteistyösopimukseen klausuulin mahdollisten kiistatilanteiden selvittämisestä Suomen 

tai jonkin kolmannen maan tuomioistuimessa.  

 

Taulukossa 5 tarkastellaan suomalaisyritysten kohtaamia ongelmia ja niihin luotuja 

ratkaisumalleja suhteessaan muihin yrityksiin. 

 
Taulukko 5: Ongelmat ja ratkaisut suhteessa muihin yrityksiin suomalaisyritysten näkökulmasta 

Ongelmat Ratkaisut 
• 1980-luvun lopussa ja 1990-luvun alussa 

Puolaan etabloituneet suomalaisyritykset 
eivät aina saavuttaneet luottamusta 
paikallisten valtionyhtiöiden silmissä 

• Käytettiin toisinaan suurlähetystön 
palveluita uskottavuuden saavuttamiseksi 
puolalaisten valtionyhtiöiden silmissä  

• Puolalaisista yrityksistä osa toimii vielä 
harmaan talouden säännöillä ja toiminta 
on korruptoitunutta 

• Puolalaisten tuotteiden laatu ja 
kilpailukyky ovat edelleen heikkoja 

 

• Tarkistetaan paikallisten 
yhteistyökumppanien taustat ja 
toimintatavat huolellisesti. Tässä auttavat 
henkilösuhteet ja paikalliset 
suhdeverkostot. 

• Koulutetaan alihankkijoita ja opetetaan 
länsimaisia toimintatapoja 

• Vaaditaan säännöllistä raportointia 
Puolassa toimivien suomalaisten 
tytäryhtiöiden paikalliselta johdolta  

 

Yhteenvetona suomalaisyritysten suhteista paikallisiin yrityksiin voidaan todeta, että 

suurimmat haasteet aiheutuvat paikallisten yritysten harmaan talouden toiminnoista. 

Suomalaisyritykset ovat etenkin toiminnan alkuvaiheessa törmänneet toisinaan 

ongelmiin käytyä ilmi, että niiden paikallinen yhteistyökumppani toimii harmaan 

talouden puolella. Nämä ongelmat on ratkaistu lähinnä paikallisen kokemuksen 

karttumisella, jolloin on opittu tunnistamaan rehelliset yritykset harmaan talouden 

toimijoista. Lisäksi suomalaisyritykset käyttävät usein paikallisen johtonsa tietämystä, 

kokemusta ja suhdeverkostoja etsiessään yritykselle uusia kumppaneita tai 

alihankkijoita. Toisaalta kumppanuuden aikana pyritään valvomaan partnerin toimintaa 

ja tartuttamaan länsimaisen ajattelutavan mallia myös puolalaiseen partneriyritykseen.  
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Taulukko 6: Ongelmat ja ratkaisut suhteessa työvoimaan suomalaisyrityksen näkökulmasta 
Ongelmat Ratkaisut 

• Sosialismista periytyvät vastuun 
vältteleminen ja virheiden tekemisen 
pelko ovat edelleen yleisiä erityisesti 
suorittavan työn tekijöille  

• Koulutetaan työntekijöitä yrityksen 
sisällä 

• Pyritään panostamaan 
rekrytointiprosessiin, jotta löydetään 
oikeat henkilöt oikeille paikoille 

• Paikallisten yritysten organisaatiot ovat 
hierarkisia, demokraattinen johtamismalli 
ei ole vielä tuttu kaikille työntekijöille 
(eikä johtajille) 

• Viedään Puolaan demokraattisempaa 
johtamismallia ja koulutetaan 
työntekijöitä muun muassa 
tiimityöskentelyyn 

• Puolan ansiotaso on vielä melko alhainen 
ja kannustaa puolalaista työvoimaa 
muuttamaan työn perässä länsimaihin  
tulevaisuudessa maata uhkaa 
työvoimapula 

• Pyritään rekrytoimaan myös ulkomaisia 
työntekijöitä 

• Korkeakoulujen yleinen taso vaihtelee 
huomattavasti maan sisällä 

• Opitaan kokemuksen myötä tunnistamaan 
todellisia osaajia tarjoavat korkeakoulut. 
Tässä käytetään apuna myös paikallisia 
rekrytointitoimistoja, joissa erotetaan 
korkeatasoiset koulut heikkotasoisista 

 

Suomalaisyritysten suurimmat haasteet työvoimaan liittyen periytyvät suurelta osin 

Puolan sosialistisesta menneisyydestä (taulukko 6). Merkittävimmät haasteet koskevat 

työntekijöiden virheiden teon pelosta seuraavaa vastuun välttelyä sekä hierarkiseen 

organisaatiomalliin tottuneiden työntekijöiden tiimityöskentelyn tehottomuutta. 

Haasteisiin vastataan suomalaisyhtiöiden taholta lähinnä kouluttamalla henkilöstöä 

sisäisesti. Jo rekrytointivaiheeseen pyritään myös panostamaan, jotta pystytään 

erottamaan parhaat työntekijäkandidaatit hakijoiden joukosta. Etenkin Puolan 

toimintojen alkuvaiheessa painotettiin erityisesti työntekijän työhistoriaa ja keskityttiin 

rekrytointiprosessissa henkilöihin, jotka ovat aiemmin työskennelleet länsimaisissa 

yrityksissä.  Rekrytointiprosessissa pyritään erottelemaan niin ikään työntekijän 

mahdollinen korkeakoulutausta siten, että tunnistetaan korkeatasoiset yliopistot 

näennäisiä tutkintopapereita jakavista laitoksista.  

 

Tulevaisuudessa suurimmat työvoimakysymyksiin liittyvät haasteet koskevat 

muuallakin itäisessä Euroopassa nähtävää pahenevaa työvoimapulaa. Puolalaiset nuoret 

muuttavat aktiivisesti ulkomaille työnhakuun, eikä muuttosuuntaus näytä vielä 
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lähiaikoina olevan kääntymässä takaisinpäin. Osa Puolassa toimivista 

suomalaisyrityksistä on jo nyt kokenut työvoiman saatavuudessa heikentymistä ja 

etenkin teollisuusyrityksiin työvoimapula on iskenyt ankarasti.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että suomalaisyritykset kohtaavat edelleen ongelmia 

Puolan liiketoimintaympäristössä, mutta kertyneen kokemuksen myötä ongelmat on 

opittu ratkaisemaan ja niiden haitallinen vaikutus liiketoimintaan minimoimaan. 

Lähitulevaisuudessa Puolan talous ja puolalaisten vaurastuminen tekevät osaltaan 

liiketoimintaympäristöstä entistä houkuttelevamman etabloitumiskohteen ulkomaisille 

yrityksille. Toisaalta jo nyt kova kilpailu markkinoilla ja maan jatkuvasti kasvava 

työvoimapula nähdään liiketoimintaympäristön negatiivisina tekijöinä, joista molemmat 

tulevat pahenemaan tulevaisuudessa. 
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6 Yhteenveto ja johtopäätökset 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli valottaa Puolan liiketoimintaympäristöä 

suomalaisyritysten näkökulmasta. Aihetta tarkastellaan institutionaalisen talousteorian 

niin sanotun hallinnointilähestymistavan näkökulmasta, jossa liiketoimintaympäristön 

toimijat jaotellaan julkiseen sektoriin, muihin yrityksiin sekä työvoimaan. Raportissa 

tutkittiin Puolan virallista (esimerkiksi lainsäädäntö) sekä epävirallista (esimerkiksi 

korruptio ja henkilösuhteet) liiketoimintaympäristöä ja niiden aiheuttamia ongelmia 

suomalaisyrityksille. Yrityshaastattelujen valossa näihin ongelmiin etsittiin myös 

suomalaisyritysten käyttämiä ratkaisukeinoja.  

 

Makrotalouden lukujen valossa Puolan kehitys näyttää vuoden 2003 jälkeen lähteneen 

ennennäkemättömälle kasvu-uralle. Maan bruttokansantuote on kasvanut nopeasti 

samaan aikaan, kun ulkomaisten investointien kertymä ja ulkomaankaupan 

kokonaismäärä ovat nousseet vahvasti. Vaikka Puolan talouden kasvu onkin ollut 

maltillisempaa kuin useimmissa muissa KIE-maissa, toisaalta myös maan inflaatioaste 

on pysynyt erittäin alhaisena suhteessa muihin KIE-maihin. Tämä on puolestaan 

nostanut Puolan kilpailukykyä ulkomaisten sijoittajien näkökulmasta. Puolan matalaa 

inflaatioastetta selittää pitkälti maan keskimääräisen palkkatason erittäin hidas nousu. 

Puolan vaatimaton palkkakehitys puolestaan on aiheuttanut ongelmia lisääntyvän 

työperäisen maastamuuton muodossa. Nuorten puolalaisten muuttaessa massoittain 

maasta, maata uhkaa tulevaisuudessa vakava työvoimapula, joka tulee koettelemaan 

niin paikallisia kuin kansainvälisiäkin yrityksiä. Jos palkkakehitys jatkaa matelemistaan 

on todennäköistä, että Puolan vakava työvoimapula tulee lopulta hillitsemään myös 

maahan etabloituvien kansainvälisten yritysten määrää. Tulevaisuudessa suuret uhat 

vaanivat myös Puolan raskaan julkisen sektorin kulutuksessa ja velanotossa. Viime 

vuosikymmeninä Puola on saanut valtion velkatasonsa EU-tasolla tyydyttäväksi ennen 

kaikkea ulkomaisten velkojen anteeksiannon myötä, mutta tulevaisuudessa Puolan 

hallinnon on luotava kestävämpi velkapolitiikka Puolalle, jotta massiiviselta 

velkataakalta säästytään.  
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Eräänlaiseksi tulevaisuuden haasteeksi voidaan lukea Puolan toistaiseksi epävakaa 

poliittinen tilanne. Hallitsevat puolueet ovat sosialismin jälkeen vaihtuneet joka 

vaaleissa ja maassa vallitsee kärkevä vastakkaisasettelu päähallituspuolueen sekä 

opposition välillä. Myös säännöllisin väliajoin esiintyvät poliittisten johtohenkilöiden 

korruptioskandaalit ovat lisänneet kansan epäluottamusta poliittisiin instituutioihin. 

Tämän lisäksi Puolassa käytössä olevat poliittiset nimitykset hidastavat maan kehitystä 

moderniksi markkinataloudeksi. Suurten valtionyhtiöiden ja muiden valtion virastojen 

johto siivotaan säännöllisin väliajoin poliittisen valtapuolueen vaihtuessa.  

 

Puolan viralliseen liiketoimintaympäristöön vaikuttaa maan yleisen taloudellisen ja 

poliittisen tilanteen lisäksi myös Puolan lainsäädännöllinen kehys ja oikeusjärjestys. 

Jatkuvan muutoksen alla oleva lainsäädäntö on aiheuttanut harmaita hiuksia 

suomalaisille toimijoille Puolassa. Dynaamisten lakimuutosten myötä yritysten oli vielä 

muutama vuosi takaperin jatkuvasti seurattava muuttuvaa lainsäädäntöä pysyäkseen lain 

kirjaimen oikealla puolella. Tänä päivänä tilanne näyttää valoisammalta kiivaan 

muutosprosessin maltillistuttua. Edelleen Puolassa toimivien suomalaisyritysten 

paikallista johtoa kiusaavat kuitenkin useiden muiden KIE-maiden tapaan toistuvat 

viranomaistarkastukset, joissa laintulkinta riippuu kulloisestakin tarkastajasta. 

 

Puolan liiketoimintaympäristön epävirallisia käytäntöjä tarkasteltiin tutkimuksessa 

yrityshaastattelujen avulla. Tutkimusta varten haastateltiin sekä suomalaisia että 

puolalaisia suomalaisyritysten edustajia. Suomalaisten ja puolalaisten haastateltujen 

kokemukset julkisen sektorin toimintoihin liittyen erosivat jonkin verran toisistaan. 

Tämä saattaa yksinkertaisesti johtua kulttuurieroista, jolloin eri asiat koetaan eri tavoin. 

Toisaalta mielipide-eroja saattaa aiheuttaa se, että puolalaiset ovat yleensä tekemisissä 

yrityksen operatiivisen johtamisen kanssa, kun taas suomalaiset seuraavat toimintoja 

usein lähinnä strategiselta tasolta.  

 

Puolan julkisen sektorin epäviralliset käytännöt tulivat ilmi korruption ja 

henkilösuhteiden muodossa. Niin ikään korkea byrokratian taso mainittiin kaikissa 

haastatteluissa. Suomalaiset kokivat henkilösuhteet Puolan julkiseen sektoriin 

puolalaisia haastateltuja tärkeämmäksi. Suomalaiset eivät kuitenkaan itse hoitaneet 
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henkilösuhteita, vaan suhdeverkoston ylläpito oli jätetty puolalaisen johdon käsiin. 

Tästä syystä ei ole täysin varmaa, kokeeko puolalainen johto julkisen sektorin kanssa 

tapahtuvan yhteydenpidon vähemmän merkityksellisenä kuin suomalaiset ainoastaan 

kulttuurierojen vuoksi. Toinen tulkinta on se, että puolalainen johto ei todellisuudessa 

ole yhtä tiiviissä tekemisissä julkisen sektorin viranomaisten kanssa kuin suomalainen 

johto uskoo olevan tarpeellista.  

 

Puolalaisten yritysten kanssa toimiessaan suomalaisyritykset pyrkivät käyttämään 

paikallisen johtonsa henkilösuhteita hyväkseen. Paikallisen kokemuksen ja yrityskentän 

tuntemuksen myötä on pyritty löytämään luotettavimmat yhteistyökumppanit ja 

varmistamaan yhteistyön pysyvyys suhteiden hyvällä hoidolla. Tarkasteltaessa 

suomalaisen emoyhtiön ja puolalaisen tytäryhtiön tai edustuston suhteita sekä 

suomalaiset että puolalaiset haastatellut kokevat henkilösuhteet niin ikään tärkeiksi. 

Hyvien henkilösuhteiden katsotaan helpottavan asioiden hoitoa ja toisaalta puolalaisen 

yhtiön valvontaa. Lisäksi läheiset henkilösuhteet lisäävät avoimuutta yhtiöiden välisessä 

kommunikoinnissa, mikä puolestaan tehostaa yrityksen asioiden yleistä hoitoa.   

 

Puolalaiseen työvoimaan liittyviä haasteita on pyritty ratkaisemaan lähinnä henkilöstön 

koulutuksella. Vastuunkantokysymysten sekä vähemmän hierarkisen organisaatiomallin 

omaksumisen ja tiimityöskentelyn oppimisen kannalta yrityksen sisäinen koulutus 

katsotaan ensiarvoisen tärkeäksi suomalaisyrityksissä. Alkuaikoina 

rekrytointiprosesseissa suosittiin toisinaan henkilöitä, joilla oli aiempaa kokemusta 

länsimaisissa yrityksissä työskentelystä. Nykyään samanlainen seulomisprosessi ei enää 

useinkaan ole mahdollista työnhakijoiden selvästi vähennyttyä työperäisen ulkomaille 

muuton seurauksena. Toisaalta nyt länsimainen johtamis- ja ajattelumalli on jo aiempaa 

tunnetumpi puolalaisten työntekijöiden keskuudessa.   

 

Tutkimustulosten perusteella voidaan katsoa Puolan läpikäyvän vielä tietynasteista 

siirtymäprosessia, jossa maan poliittinen ja taloudellinen elämä ei ole vielä saavuttanut 

täyttä vakautta. Paikallisista yrityksistä osa toimii vielä harmaan talouden keinoin, 

mutta suuri osa on jo siirtynyt Puolassa toimivien kansainvälisten yritysten tavoin 

noudattamaan markkinaehtoisia käytäntöjä. Verrattuna esimerkiksi suomalaisyritysten 
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suosimaan Viroon, Puola on kuitenkin edelleen liiketoimintaympäristönä huomattavasti 

haastavampi kohdemaa (Keskuskauppakamari 2005). Myös työvoimapula on 

tyypillinen ilmiö useissa jälki-siirtymävaihetta elävissä yhteiskunnissa. Puolassa 

tulevaisuudessa pahenevaa työvoimapulaa esiintyy jo nyt useilla toimialoilla - jopa 1,2 

miljoonan puolalaisnuoren arvioidaan jo nyt työskentelevän ulkomailla (HS 21.9.2007) 

Puolan liiketoimintaympäristön tulevaisuuden muutokset riippuvat paljolti poliittisen 

elämän kehityksestä ja sen vaikutuksista maan talouden tulevaisuuden suuntaan. 

Lokakuussa 2007 vaalit voittaneen Kansalaisfoorumi-puolueen valtaan nousun uskotaan 

jälleen lähentävän Puolan viime aikoina viilenneitä suhteita EU:n suuntaan ja samalla 

vaikuttavan maan talouteen positiivisesti muun muassa viemällä valtiollisen 

omaisuuden tahmeasti edenneen yksityistämisprosessin vihdoinkin loppuun.  

 

Suhteessa muihin KIE-maihin Puola nähdään edelleen erittäin kiinnostavana 

etabloitumiskohteena myös tulevaisuudessa. Kun esimerkiksi Baltian maissa talouden 

ylikuumenemisen riskin nähdään jatkuvasti kasvavan, ei Puolassa koeta samaa uhkaa. 

Lisäksi useat toimialat tarjoavat edelleen lukemattomia mahdollisuuksia monille 

kansainvälisillekin toimijoille. Myös suomalaisyritysten kannalta Puola vaikuttaa siis 

olevan tulevaisuudessakin kiinnostava liiketoimintojen laajentamisen kohde. EU-

rahoituksen myötä maan ympäristöteknologian investoinnit tulevat edelleen kasvamaan. 

Niin ikään EU:n tuet maan yleisen infrastruktuurin kehittämiseen ovat omiaan 

kasvattamaan Puolan rakennussektorin merkitystä tulevaisuudessa. Myös maan 

elintarvikesektori näyttäisi kasvavan vahvasti kansalaisten varallisuustason noustessa, 

samoin kuin pankki- ja vakuutussektori. Huolimatta suuresta markkinapotentiaalista on 

Puolan markkinoille etabloituvan suomalaisyrityksen harkittava sijoitustaan 

huolellisesti. Puolan liiketoimintaympäristön negatiivisina puolina esiin nousee 

jatkuvasti koveneva kilpailu suurten monikansallisten yritysten etabloituessa Puolan 

suurille markkinoille kiihtyvällä tahdilla. Toisaalta myös tulevaisuudessa uhkaava 

työvoimapula on omiaan hankaloittamaan Puolassa operoivien yritysten toimintoja.  
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