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1. KESKEISET TIEDOT JA LUVUT 

Kuva 1: Puolan kartta 

 
Lähde: World Fact Book 

Puola on Euroopan unionin kuudenneksi suurin valtio Ranskan, Espanjan, Ruotsin, Saksan ja 
Suomen jälkeen. 
Sen rajanaapureita ovat lännessä Saksa, etelässä Tšekin tasavalta ja Slovakia, idässä ja 
koillisessa Ukraina, Valko-Venäjä, Liettua ja Venäjä. Puolan maa- ja merirajat ovat yhteensä 
3 496 kilometriä pitkät. 
Kuva 2: Keskeiset tiedot 

Pinta-ala 312 679 km2. 
 
Asukasluku 38 115 641  
 
Asukastiheys (neliökilometrillä) 122 
 
Virallinen kieli  puola 
 
Valuutta zloty (1 euro = 4,38 zlotya) 
 
asukasta kohden laskettu kansantuote 
(OVS) 53,6 
 
Kasvuaste 6,6 %  
 
Työttömyysaste 9,6  
 
Inflaatioaste 2,6 %  
 
Julkinen velka 44,9 (% suhteessa BKT:hen) 

Lähde: EUROSTAT 2007 
Puola haki EU:n jäsenyyttä vuonna 1994 ja siitä tuli täysjäsen vuonna 2004. 
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2. POLIITTINEN JÄRJESTELMÄ  

Puolan perustuslaki on vuodelta 1997. Hallituksen keskuksena on ministerineuvosto, jota 
johtaa pääministeri. Presidentti nimittää hallituksen pääministerin ehdotuksen mukaisesti, 
tavallisesti enemmistökoalition jäsenistä. Presidentti valitaan kansanvaalilla 
viisivuotiskaudeksi. Nykyinen presidentti on Lech Kaczyński (marraskuusta 2005 alkaen) ja 
nykyinen pääministeri on Donald Tusk (marraskuusta 2007 alkaen). 

Puolalaiset äänestäjät valitsevat kaksikamarisen parlamentin, jossa on 260-jäseninen alahuone 
(Sejm) ja 100-jäseninen senaatti (Senat). Alahuoneen (Sejm) jäsenet valitaan D-Hondin 
menetelmällä suhteellisen edustuksen mukaisesti. Vastaavaa menetelmää käytetään monissa 
parlamentaarisissa poliittisissa järjestelmissä. Senaatti puolestaan valitaan harvinaisella 
lohkovaalijärjestelmällä, jossa valituksi tulevat kunkin vaalipiirin eniten ääniä saaneet 
ehdokkaat. Kansallisten vähemmistöjen puolueita lukuun ottamatta vain vähintään viisi 
prosenttia koko kansan äänistä saaneiden poliittisten puolueiden ehdokkaat voivat päästä 
Sejmiin. Yhteisistunnossaan Sejmin ja senaatin jäsenet muodostavat kansalliskokouksen 
(Zgromadzenie Narodowe). Kansalliskokous kokoontuu kolmessa tapauksessa: uuden 
presidentin astuessa virkaansa, asetettaessa presidentti virkasyytteeseen (Trybunał Stanu) tai 
julistettaessa presidentti terveydentilansa vuoksi kykenemättömäksi hoitamaan virkaansa. 
Tähän mennessä ainoastaan ensimmäinen tapaus on toteutunut. 
Vuodesta 1989 alkaen Puolassa on otettu käyttöön monipuoluejärjestelmä, ja monet puolueet 
ovat syntyneet Solidaarisuus-liikkeestä. Nämä ovat olleet vuorotellen hallituksessa 
Demokraattisen vasemmistoliiton (SLD) johtamien keskustavasemmistolaisten koalitioiden 
kanssa. Puolan suurimmat poliittiset puolueet ovat: 

• Kansalaisplatformi (PO, PPE-DE-ryhmän jäsen): puolueen, jonka näkemykset 
perustuvat vapaiden markkinoiden talousperiaatteisiin ja vahvaan valtioon, perustivat 
poliitikot, joiden joukossa oli Donald Tusk, ja se edustaa liberaalikonservatiivisia 
äänestäjiä. PO voitti vaalit lokakuussa 2007 ja on siitä lähtien toiminut 
hallituskoalitiossa pienemmän talonpoikaispuolueen kanssa. 

• Laki ja oikeus -puolue (PiS, UEN-ryhmän jäsen): Solidaarisuus-liikkeestä alkunsa 
saanut oikeistopuolue. Kuten PO, PiS kannattaa vapaata markkinataloutta ja vahvaa 
valtiota sekä perinteistä yhteiskuntajärjestystä. Puolue ajaa rikollisuuden ja korruption 
vastaista ohjelmaa, ja sen perusti nykyinen presidentti. 

• Demokraattisen vasemmiston liitto (SLD, PSE-ryhmän jäsen): keskusta-
vasemmistolainen sosiaalidemokraattinen puolue muodostui vuonna 1999 
vasemmistopuolueiden koalitiosta. SLD voitti vaalit vuonna 2001 ja toimi 
koalitiohallituksessa Puolan Talonpoikaispuoleen kanssa vuoteen 2005 saakka. Tällä 
hetkellä se on toiseksi suurin oppositiopuolue.  

• Puolan Talonpoikaispuolue (PSL, PPE-DE-ryhmän jäsen): edustaa maanviljelijöitä 
ja maaseudun etuja, ja pitää itseään keskustapuolueena. PSL:n sanotaan myötäilevän 
toista maailmansotaa edeltäneiden agraariyhteisöjen poliittisia perinteitä (PSL:n 
edellinen muodostuma toimi hyväksyttynä itsenäisenä poliittisena puolueen 
vuosina 1945–1947). 

• Demokraattinen puolue (demokraci.pl, ALDE-ryhmän jäsen): sosiaalinen 
liberaalipuolue, joka perustettiin virallisesti toukokuussa 1995 Freedom Union in 
laajennukseksi, jonka laillinen seuraaja se on. Demokraattisen puolueen ytimen 
muodostavat vapausunionin (Unia Wolności) jäsenet. Unioni oli siihen mennessä ollut 
merkittävin liberaaliryhmä Puolan poliittisessa kentässä.  

Seuraavat parlamenttivaalit pidetään vuonna 2011, ja presidentinvaalit vuonna 2010. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lech_Kaczy%C5%84ski
http://en.wikipedia.org/wiki/Donald_Tusk
http://en.wikipedia.org/wiki/Freedom_Union_(Poland)
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3. TALOUS 

Puolan talouden katsotaan olevan yksi terveimmistä entisissä kommunistivaltioissa. Kuten 
kaikissa muissakin EU:n jäsenvaltioissa, maailmanlaajuisella talouskriisillä odotetaan kuitenkin 
olevan kielteinen vaikutus Puolan talouteen. 

Talouskasvun ennustetaan hidastuvan arvioidusta 5,3 prosentista vuonna 20081 alle 
2,6 prosenttiin vuonna 2009 ulkoisen kysynnän heikentyessä ja entistä tiukemman 
rahapolitiikan painaessa kotimaista kysyntää.  

Palkkojen jatkuva nopea nousu merkitsee, että kuluttajahintainflaatio heikkenee vuonna 2009 
vain hitaasti, vaikka hitaampi talouskasvu johtaa merkittävämpään inflaation hidastumiseen 
vuonna 2010.  

Vaihtotaseen alijäämä kasvaa edelleen, jopa 6,2 prosenttiin BKT:sta vuonna 2009. Länsi-
Euroopan elpyminen mahdollistaa alijäämän pienentymisen 5,6 prosenttiin BKT:sta 
vuonna 2010. 

Kommunismin romahtamisen jälkeen Puola on harjoittanut päättäväisesti talouden 
vapauttamisen politiikkaa ja nyt se on onnistunut esimerkki siirtymästä valtion johtamasta 
taloudesta markkinatalouteen. 

Hiilen, teräksen, rautateiden ja energian kaltaisten "herkkien alojen" rakennemuutokset ja 
yksityistämiset käynnistyivät 1990-luvulla. Pienten ja keskisuurten valtion omistamien 
yritysten yksityistäminen ja liberaali yksityisten yritysten perustamista koskeva laki ovat 
mahdollistaneet aggressiivisen yksityisen sektorin kehittymisen. Tämän seurauksena on 
syntynyt myös kuluttajansuojajärjestöjä.  
Hallitus aikoo laskea liikkeelle Puolan osakemarkkinoille 20 julkista yritystä, joiden joukossa on 
osa hiiliteollisuudesta. Tähän mennessä suurimmat yksityistämistoimet ovat olleet kansallisen 
teleyhtiön Telekomunikacja Polskan myynti France Télécomille vuonna 2000 sekä Puolan 
suurimman pankin PKO Bank Polskin 30 prosentin osakeanti Puolan osakemarkkinoilla 
vuonna 2004. 
Vuonna 2008 40,7 prosenttia Puolan kokonaisviennistä oli kone- ja kuljetusvälinealalta. 
Teollisten tuotteiden osuus oli 36,4 prosenttia, elintarvikkeiden ja eläinten 8,4 prosenttia ja 
kemikaalien sekä niistä johdettujen tuotteiden 7,3 prosenttia.  
Puolan johtavat markkina-alueet ovat Saksa (25,8 prosenttia), Italia, Ranska ja Yhdistynyt 
kuningaskunta. Saksa on Puolan suurin tuoja (23,9 prosenttia), ja muita ovat Venäjä, Tšekin 
tasavalta ja Italia. 

Nykyinen hallitus suhtautuu edeltäjäänsä myönteisemmin Puolan liittymiseen Euroopan talous- 
ja rahaliittoon. Puolan valtiovarainministeriö ilmoitti valtion täyttävän Maastrichtin kriteerit 
vuoteen 2009 mennessä2. Vuosi 2012 vaikuttaa kuitenkin aikaisimmalta mahdolliselta 
ajankohdalta korvata zloty eurolla. 
Puolan keskuspankin pääjohtaja Slawomir Skrzypekin kerrotaan käynnistäneen työryhmän 
tutkimaan euroalueeseen liittymisen kustannuksia ja hyötyjä.  

On pantava merkille, että euroalueeseen liittyminen voi edellyttää muutosta perustuslakiin, ja 
tässä tapauksessa harkitaan kenties kansanäänestyksen järjestämistä.  

 
1 Ellei toisin ilmoiteta, kaikki tässä osassa esitetyt luvut perustuvat The Economistin maakohtaiseen raporttiin: Puola 
 
2 Financial Times, 26. heinäkuuta 2007. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Telekomunikacja_Polska
http://en.wikipedia.org/wiki/France_Telecom
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4. HALLINTO-ORGANISAATIO JA HALLINNOLLISET RAKENTEET 

4.1. Puolan hallinnonuudistusprosessi 

Puolan poliittisten puolueiden välisen yksimielisyyden maan merkittävästä asemasta tulevana 
EU:n jäsenenä sanotaan vaikuttaneen Puolan aluejakoa koskevaan keskusteluun 1990-luvun 
loppupuolella ja tehneen keskustelusta entistä merkittävämmän. Muita tekijöitä sanotaan 
olleen valtion demokraattisen hallinnon laatuun liittyneet kunnianhimoiset tavoitteet sekä 
Puolan nousu globaalissa taloudessa. Puolan aluerakenteet ovat peräisin keskiajalta. Puola ja 
Liettuan suuriruhtinaskunta jakaantuivat lääneihin (eli voivodikuntiin) vuodesta 1569 
vuoteen 1795. Kuningas nimitti lääninherrat, ja kyseiset korkeat virat myönnettiin vallassa 
olevan aristokraatin tai puoli-aristokraatin perheiden jäsenille. 
 
Ensimmäisen maailmansodan jälkeen Puolan toisessa tasavallassa perustettiin 16 alueellista 
yksikköä. Tuohon aikaan alueet edustivat keskusvaltiota, mutta Sleesialla oli erityisasema ja 
tietyn asteen autonomia. Ajanjaksolla vuodesta 1950 vuoteen 1973 hallintorakenne oli 
tyypillinen neuvostoperäinen kolmiportainen järjestelmä: vaikka alue edelleen jakaantui 
alueisiin, maakuntiin ja kuntiin, käytössä oli myös neuvostojärjestelmä ("rady"), ja jokaisella 
hallintoportaalla keskusvaltiota edusti kansallinen neuvosto. Vuoden 1973 jälkeen 
puoluejohtaja Edward Gierek esitteli uudistuksen, jolla maakuntajako lakkautettiin ja jäljelle jäi 
kaksiportainen järjestelmä. Alueiden määrää lisättiin 17:sta 49:een. Kuntien nimi, joka siihen 
asti oli ollut "gromady", muuttui "gminyksi". 
 
Myöhemmin alueellisen uudistuksen merkittävin ajaja oli Solidaarisuus-liike, jonka sanotaan 
edistäneen ohjelmaa nopeammin kuin muissa Keski-Euroopan valtioissa. Osana Solidaarisuus-
liikkeen ohjelmaa ("teesi 21") vaadittiin alue- ja paikallisviranomaisten vapaita vaaleja. Näillä 
viranomaisilla olisi myös oikeus määrätä veroja. Kommunistisen järjestelmän romahdettua 
uudistus kohdistui aluksi paikallisiin tasoihin eikä niinkään alueellisiin tasoihin; jäljelle jäi 
49 voivodikuntaa, jotka vastasivat keskushallinnon lainsäädännön täytäntöönpanosta. 
Vuonna 1990 valtionkomitealle annettiin tehtäväksi laatia ehdotuksia alueuudistuksesta, mutta 
hallituksen vaihtuminen 1990-luvun puolivälissä johti uudistusten pysäyttämiseen. Työ jatkui 
vuonna 1997, ja alueuudistus toteutui lopulta vuonna 1999, kun perustettiin 16 aluetta ja 
379 hallintopiiriä, sekä annettiin hallintopiiritason oikeudet ja velvollisuudet 
65 kaupunkikunnalle. 
 
Hallintouudistuksen myötä muodostui suuria alueita, joilla on vaaleilla valitut edustavat elimet 
ja omat talousarvionsa. Voivodikuntien itsehallinnon aluepolitiikan valtaoikeuksien laajuus ja 
käytettävissä olevan rahoituksen taso on kuitenkin hyvin epäsuhtaista. 
 
On tärkeää huomata, että hallinnon alueellistamisprosessia ei ole saatettu päätökseen. Suuret 
alueet yhä laajempine toimivaltuuksineen ja (demokraattisesti valittujen alueellisten 
parlamenttien ansiosta) vahvoine legitimiteetteineen perustettiin vasta vuonna 1999. 
Demokraattisesti legitiimin maaherran ja keskushallinnon nimittämän voivodin toimivallan 
päällekkäisyyksiä ei ole vielä ratkaistu.  
 
Julkisen talouden jatkuva keskittäminen on merkittävä este aluepolitiikan uusien 
hallintojärjestelyjen kehitykselle. Alueiden oma osuus alueellisten sopimusten rahoituksessa on 
hyvin pieni ja keskushallinnon määräävä asema alueiden taloudessa heikentää alueellisen 
sopimuksen pätevyyttä aluepolitiikan uuden alueellistetun lähestymistavan perustana. 
Käytännössä se, että suuri osa alueellisten hankkeiden taloudesta on keskitettyä, merkitsee, 
että keskushallinto määrää määrärahojen suuruudesta ja käyttötavasta. Voidaan kuitenkin 
olettaa, että alueellinen päätöksentekovalta laajentuu lähitulevaisuudessa.  
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4.2. Puolan hallinnollinen jakautuminen 

Puolan alueellinen organisaatio on yhtenäinen (toisin sanoen ei liittovaltio) ja itsehallintoelinten 
merkitys lisääntyy. Julkishallinnon alueellisella, kunnallisella ja paikallisella tasolla on 
itsehallinnollisia viranomaisia. Kaikki lainsäädäntövalta ja merkittävä osuus 
täytäntöönpanovallasta on kuitenkin keskushallinnon toimielimillä. 

Puolan fyysisen aluesuunnittelun yleisestä koordinoinnista ja standardoinnista vastaava valtion 
laitos on infrastruktuuriministeriö. Vastuu kansallisesta aluekehityspolitiikasta ja muusta tämän 
tason suunnittelusta on kuitenkin aluekehitysministeriöllä. Toinen keskushallinnon tason 
aluesuunnitteluun liittyvä viranomainen on ympäristöministeriö, joka vastaa niin kutsutuista 
"suojelusuunnitelmista", joita laaditaan kansallispuistoja ja (alueellisia) maisemapuistoja 
varten. Nämä suunnitelmat eivät kuitenkaan kuulu fyysisestä kehittämisestä annetun lain 
mukaisesti alueellisiin suunnitelmiin. Varsinaisiin aluekehityssuunnitelmiin liittyvissä 
ympäristöasioissa ympäristöministeriöllä on jonkin verran ohjaus- ja valvontatehtäviä. 

Kuva 3: Puolan hallinnollinen kartta 

 
Lähde: EUROSTAT 

 
Puolassa on 16 aluetta, jotka vastaavat NUTS-tason 2 alueita. Niiden väestömäärä vaihtelee 
miljoonasta viiteen miljoonaan. Alueellinen itsehallinto käsittää alueellisen edustajakokouksen 
(parlamentti) ja alueen hallituksen (toimeenpaneva elin), jota johtaa voivodikunnan maaherra. 
Alueellisella itsehallinnolla on täysimääräinen vastuu strategisesta (kattavasta, 
sosioekonomisesta) ja aluekehityksen (fyysisestä) suunnittelusta valtion hallinnon 
jakautumisen tällä tasolla. Tällä tasolla myös valtio harjoittaa valvontatoimiaan (jotka 
rajoittuvat pääasiassa yleiseen turvallisuuteen, rakentamiseen, ympäristö- ja terveysnormeihin 
ja yleiseen lainmukaisuuteen) keskushallinnon alueellisten edustajien (voivodit) kautta. 
Aluesuunnittelusta vastaava alueellinen elin on maaherran virasto ja sen strategia- ja 
kehitysosasto. Muut aluesuunnitteluun ja sen toteuttamiseen sekä seurantaan osallistuvat 
toimielimet ovat pääosin itsenäisiä. Niihin kuuluu alueellisten kehittämisvirastojen kaltaisia 
julkisia toimielimiä, kansalaisjärjestöjä, säätiöitä ja yksityisiä tutkimuslaitoksia. 
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Puolassa on 379 hallintopiiriä (powiats), joihin kuuluu myös 65 itsenäisen hallintopiirin 
valtuudet omaavaa kaupunkia. Hallintopiireissä on keskimäärin 103 000 asukasta. 
Hallintopiirien asema julkishallinnossa on välitaso, jokseenkin avustava taso, eikä niillä ole 
aluesuunnitteluun liittyvää vastuuta. Hallintopiirillä on tavallisesti itsehallinnollinen luonne, 
joskin se toteuttaa myös valtion (keskushallinnon) toimeksiantoja.  
Perinteiset itsehallinnolliset perusyksiköt eli kunnat (gmina) käsittävät kaupunkikunnat 
(kaupungit), kaupunkialueiden kunnat ja maaseutukunnat. Näissä väestöä on keskimäärin 
15 000. Kaikkiaan kuntia on 2 489, ja niiden koko, sosiaaliset, taloudelliset ja ympäristöä 
koskevat erityispiirteet vaihtelevat suuresti. Tästä huolimatta kaikilla kunnilla on sama 
merkittävä vastuuala kehityksen ja aluekehityksen suunnittelussa. Niiden täytäntöönpanovalta 
on suhteellisen heikko lukuun ottamatta niitä 65 kaupunkia, joilla on myös kunnallisen 
hallintopiirin asema.  
Seuraavassa taulukossa esitetään yksityiskohtainen yhteenveto toimivallan jakautumisesta eri 
tasoilla. 

Kuva 4: Toimivallan jakautuminen 

Hallinnollinen taso Vastuualueet 

Alue/lääni 
("województwo" eli 
voivodikunta) 

Alueellisen talouspolitiikan kehittäminen ja täytäntöönpano, 
yritystoiminnan edistäminen, kilpailukyvyn ja innovoinnin 
lisääminen, korkeamman asteen koulutus, erikoistuneet 
terveyspalvelut, tietyt kulttuuritoimet, luonnonympäristön 
säilyttäminen, maaseutualueiden nykyaikaistaminen, 
aluesuunnittelu. 

Hallintopiiri ("powiat") 

Keskiasteen koulutus, julkinen terveydenhuolto, 
sosiaalihuoltopalvelut kuntien rajojen ulkopuolella, lastenkodit, 
yleinen järjestys, poliisin/palokunnan hallinto, tulipalojen ja 
tulvien torjunta, hätätilojen ja luonnonkatastrofien hallinta, 
hallintopiirin teiden ylläpito, kuluttajien oikeudet. 

Kunnat ("gminy")1
 

Leikkikoulut, päiväkodit, peruskoulun ala-asteet, kirjastot, 
kulttuurikeskukset, paikallisten teiden, siltojen ja aukioiden 
ylläpito, maankäyttö ja sen suunnittelu, vesiputket, 
viemäröintijärjestelmät, kaatopaikat ja kiinteän jätteen 
sijoittaminen, sähkön ja lämmön toimitus, paikallinen julkinen 
liikenne, perusterveydenhuolto, kunnan asunnot, 
sosiaalihuolto-ohjelmat, palontorjunta, ympäristönsuojelu 
sekä yleistä järjestystä koskevat jaetut vastuualueet. 

Lähde: Tekijän tietojenkäsittely 
Puolan alueilla on yhä merkittävämpi asema alueellisen kehittämisstrategian suunnittelussa. 
Alueet vastaavat rakennerahastotukien 24,6 prosentin hallinnosta, joka ajanjaksolla 2007–
2013 on yli 16 miljardia euroa. Tämä on muuttunut ajanjaksosta 2004–2006, jolloin kaikki 
EU:n määrärahat myönnettiin keskushallinnon tasolla. 
 
Alueellinen johto ja paikallinen valmiuksien kehittäminen ovat keskeisessä asemassa varojen 
tehokkaan hallinnoimisen varmistamiseksi. Dolnoslaskien, Wielkopolskien ja Malpolskien 
kaltaiset alueet ovat kehittäneet lupaavia alueellisia toimenpideohjelmia, joissa keskitytään 

                                                 
1 Huom. 65 kaupunkikunnalla on hallintopiirin oikeudet. 
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keskustan kehittämiseen, liikenneyhteyksiin, innovointiin sekä pienten ja keskisuurten 
yritysten (pk-yritykset) verkostoihin ja sosiaaliseen infrastruktuuriin. Useita alueita olisi 
kuitenkin voitu mukauttaa paremmin erityisiin alueellisiin edellytyksiin. On esimerkiksi 
epäselvää, missä määrin voimakkaan rahoitustuen innovoinnin siirtoon itäisten alueiden 
alueellisissa toimenpideohjelmissa voidaan odottaa edistävän kehittämistä alueilla, joilla pk-
yritysten verkostot ovat heikkoja ja joilta puuttuu riittävä tieteellinen ja tekninen perusta. 
Paikoin tarvittaisiin voimakasta panostusta peruskoulutukseen.  
 

4.3. Rakennerahastojen hallinto 
 

Kansallisella tasolla aluekehitysministeriö on yleisesti vastuussa aluesuunnittelusta ja 
aluekehitystä koskevien aloitteiden koordinoinnista kansallisen ja alempien tasojen välillä. 
Aluekehityksen julkinen rahoitus on siis edelleen keskitettyä.  Alueelliset sopimukset on 
allekirjoitettu 16 aluehallinnon ja ministeriön välillä aluekehityksen koordinoinnin auttamiseksi.  

Puolan aluekehityssuunnitelmat on esitetty marraskuussa 2006 hyväksytyssä kansallisessa 
kehittämisstrategiassa (2007–2015). Kattavassa strategiassa esitetään suuntaviivat muille 
keskus- ja paikallishallinnon strategioille ja ohjelmille sekä luodaan perusta kansallisen 
strategisen viitekehyksen valmistelulle (ks. jäljempänä kohta 4.4.). Kansallisessa 
kehittämisstrategiassa esitetään kunnianhimoiset tavoitteet, joilla on määrä parantaa Puolan 
väestön sosiaalisia ja taloudellisia oloja. Kansallisen kehittämisstrategian ensisijaisia tavoitteita 
ovat: 

• kilpailukyvyn ja innovoinnin parantaminen, 

• entistä parempi tekninen infrastruktuuri ja sosiaali-infrastruktuuri, 

• työllisyyden lisääntyminen ja parempien työpaikkojen luominen, 

• yhtenäinen sosiaalinen yhteisö, 

• maaseutualueiden kehittäminen ja  

• alueellinen kehitys sekä entistä vahvempi alueellinen yhteenkuuluvuus. 
 

4.4. Joitakin hallinnollisia erityispiirteitä ja kumppanuusperiaatteen 
soveltaminen Puolassa 

 
Aluekehityslautakunnan hiljattain tilaamassa tutkimuksessa1 kuvataan Puolan kansallisen 
strategisen viitekehyksen valmisteluprosessia Puolan kansallisen kehittämisstrategian 
ajanjaksolle 2007–2015 osittaisena ilmaisuna.  
 
Kansallisen kehittämisstrategian ja kansallisen strategisen viitekehyksen valmisteluun ja 
julkaisemiseen liittyy laaja-alaiset kuulemiset kansallisten ministeriöiden, 16 alueen, 
työmarkkinaosapuolten (Puolan kolmikantakomitean jäsenet), kansalaisjärjestöjen ja muiden 
kansalaisyhteiskunnan jäsenten kesken.  
 
Koordinointikomitea vastaa politiikan laaja-alaisesta koordinoinnista ja strategisesta 
seurannasta sekä kansallisen strategisen viitekehyksen täytäntöönpanon arvioinnista. Lisäksi 
se vastaa lukuisista muista Euroopan investointipankin ja Euroopan vapaakauppajärjestön 

 
1 ÖIR-Managementdienste GmbH, Governance and Partnership in Regional Policy, Bryssel, Euroopan parlamentti, 
2008 
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tukemista kehittämistoimista, vain joitakin tehtäviä mainiten. Komitean jäsenet ovat 
valtiovarainministeriön ja eri vastuualueista vastaavien ministeriöiden edustajia, 
voivodikuntien maaherroja, alueiden, hallintopiirien ja kuntien sekä työmarkkinaosapuolien ja 
kansalaisjärjestöjen edustajia.  
 
Aluekehitysministeriö vastaa tavoitteiden 1 ja 3, kansallisen strategisen viitekehyksen 
osuuksien ja toimenpideohjelmien koordinoinnista/toteutuksesta. Tässä tehtävässä ministeriö 
tekee tiivistä yhteistyötä useiden kumppanien kanssa. 
 
Alueellisella tasolla koordinoinnista huolehtivat voivodit ja voivodihallitus alueellisen 
toimintaohjelman seurantakomitean avulla. 
 
Kansallista strategista viitekehystä ja kansallista kehittämisstrategiaa koskevat kuulemiset 
alkoivat jo vuonna 2003 ja niihin osallistuu lukuisia kumppaneita. Prosessissa esitetyt huomiot 
sisällytettiin varhaisiin asiakirjaluonnoksiin. Järjestelmälliset työmarkkinaosapuolten 
kuulemiset alakohtaisten ja alueellisten toimenpideohjelmien osalta alkoivat vuonna 2005.  
 
Kansallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla järjestettiin useita kuulemisia ja workshopeja. 
Aluekehitysministeriö järjesti myös useita alakohtaisia konferensseja sekä lukuisia monialaisia 
tapahtumia yhdessä työmarkkinaosapuolten kanssa. 
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5. EU:N KOHEESIOPOLITIIKKA PUOLASSA AJANJAKSOLLA 2007–
2013 

Puolalle on osoitettu noin 67,3 miljardia euroa ajanjaksolle 2007–2013 (koheesiopolitiikan 
suurin edunsaaja kyseisellä ajanjaksolla): 66,6 miljardia euroa lähentymistavoitteen 
mukaisesti ja 731 miljoonaa euroa Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteen osalta. EU:n 
investointien täydentämiseksi Puolan rahoitusosuuden (yksityiset rahoituslähteet mukaan 
luettuina) olisi oltava 18,3 miljardia euroa, jolloin koheesiopolitiikan toimiin Puolassa 
käytettävissä olevat määrärahat olisivat noin 85,6 miljardia euroa seitsemän vuoden 
ajanjaksolla. 
 
Kuva 5: Lähentymistavoitteeseen kuuluvat alueet Puolassa 

 
 Lähentymistavoitteeseen 

kuuluvat alueet 
Lähde: Aluepolitiikan pääosaston sivusto

        
Näiden investointien vaikutusten mittaamiseksi Puola on asettanut kehittämisstrategialleen 
useita tavoitteita:  

• BKT:n asukasta kohden (ostovoimayksiköinä) on yllettävä 65 prosenttiin EU-25:n 
keskiarvosta (verrattuna 51,1 prosenttiin vuonna 2006), 

• rakenne- ja koheesiorahaston tuella on luotava 3,5 miljoonaa työpaikkaa, 

• työllisyysasteen on noustava 60 prosenttiin vuoteen 2013 mennessä (verrattuna 
52,8 prosenttiin vuonna 2005), 55–64-vuotiaiden työllisyysasteen noustava 35 prosenttiin 
(vuoteen 2013 mennessä), 

• yritysalalla tuottavuuden työntekijää kohden on noustava 75 prosenttiin EU:n keskiarvosta 
(verrattuna 59 prosenttiin vuonna 2005), 

• tutkimus- ja kehittämismenojen on kasvettava 1,5 prosenttiin (verrattuna 0,57 prosenttiin 
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vuonna 2005), 

• infrastruktuurin parantaminen siten, että moottoriteiden pituus kolminkertaistuu 
554 kilometristä 1754 kilometriin ja rautateiden pituus 538 kilometristä 1786 kilometriin, 

• uusiutuvan energian osuus sähköntuotannosta 8,5 prosenttiin (verrattuna 2,9 prosenttiin 
vuonna 2005). 

Puolan kansalliseen strategiseen viitekehykseen liittyy merkittävä sitoutuminen työpaikkoja ja 
kasvua koskevaan Lissabonin strategiaan, sillä siinä osoitetaan huomattava osuus 
(64 prosenttia) investoinneista suoraan Lissabonin strategian osatekijöihin. 

Puola on esittänyt kansallisen strategisen viitekehyksen laajat painopistealat 
21 toimenpideohjelmassa: viisi kansallista ohjelmaa ja 16 alueellista ohjelmaa, jotka 
koskevat Puolan kaikkia 16 aluetta. Seuraavassa kuvataan lyhyesti viisi kansallista 
toimenpideohjelmaa. 

Infrastruktuuri ja ympäristö (28 miljardia euroa, EAKR ja koheesiorahasto) 
 
Kokonaismäärärahoista 41,9 prosenttia on korvamerkitty tätä ohjelmaa varten. 
Toimenpideohjelmasta tuetaan tärkeimpiä investointeja ympäristön parantamiseksi. Myös 
tasapainoinen kehitys katsotaan merkittäväksi kahden energia-alan investointisuuntauksen 
yhteydessä: 
 
• perinteisten energialähteiden monipuolistaminen ja 

• investoinnit uusiutuvaan energiaan, perinteisten energialähteiden kysynnän vähentäminen 
ja muut ympäristöystävälliset hankkeet. Investoinneilla pehmeisiin aloihin 
(terveydenhuolto, kulttuuri, korkeakoulutus) täydennetään näitä aloja. 

 
Inhimillinen pääoma (10 miljardia euroa, ESR) 
 
Merkittävä osa investoinneista kohdennetaan Lissabonin strategian täytäntöönpanoon. 
Ohjelman yleisenä tavoitteena on inhimillisten voimavarojen täysimääräinen hyödyntäminen 
lisäämällä työllisyyttä sekä yritysten ja työntekijöiden mukautumiskykyä. Toimenpideohjelma 
koskee myös korkeampaa koulutusta, sosiaalisen syrjäytymisen vähentämistä sekä tukea 
hallintorakenteiden vahvistamiseksi. 
 
Johdonmukaisuuden varmistamiseksi ohjelman täytäntöönpanoa seuraa tätä varten perustettu 
hallintoviranomainen. 
 
Innovatiivinen talous (8,3 miljardia euroa, EAKR) 

Tällä ohjelmalla odotetaan saavutettavan Lissabonin strategiaa koskevien 
suoritusindikaattorien korkeimmat arvot. Toimenpideohjelmassa pyritään lisäämään 
innovointia, kehittämään T&K-alan ja yritysten välistä yhteistyötä sekä vahvistamaan 
yrittäjäpotentiaalia.  

Itä-Puolan kehittäminen (2,3 miljardia euroa, EAKR) 
 
Toimenpideohjelmasta tarjotaan lisärahoitusta Puolan viidelle heikoimmassa asemassa olevalle 
alueelle: Lublinin, Ala-Karpaattien, Podlasien, Świętokrzyskin ja Warmia-Masurian 
voivodikunnat. Alueille on ominaista matala elintaso, heikko talouskehitys, heikosti kehittynyt 
ja riittämätön liikenneinfrastruktuuri ja riittämättömät kasvutekijät. 
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Toimenpideohjelma on osittain päällekkäinen muiden ohjelmien toimialojen kanssa, mutta se 
eroaa siinä, että sen ulottuvuus on rajattu valituille aloille, joilla odotetaan olevan merkittävää 
vaikutusta kehittämisprosesseihin. Toimenpideohjelmasta tuetaan investointeja ja hankkeita, 
joilla edistetään kilpailukykyisen, tietoon perustuvan talouden kehittymistä, alueitten 
pääkaupunkien valittujen kaupunkitoimintojen tukemista sekä Itä-Puolan liikenneyhteyksien 
saatavuuden ja laadun parantamista. 
 
EAKR:sta osoitetaan 517 miljoonaa euroa tekniseen tukeen. 
Yli 16,5 miljardia euroa (25 prosenttia kokonaismäärästä) käytetään 16 alueellisen 
toimenpideohjelman kautta, joten puolalaisilla alueilla on ennen kokematon mahdollisuus 
panna täytäntöön alueellisia kehittämisstrategioitaan yhteisön painopisteiden mukaisesti. 

Alueelliset toimenpideohjelmat ovat rakenteeltaan samanlaisia. Yhdenmukaistamista 
perustellaan tarpeella varmistaa johdonmukaisuus alueellisten, kansallisten ja yhteisön 
strategioiden kesken sekä ottaa huomioon pk-yritysten valtiontukea koskevat toimet. 
 
EAKR:sta osoitetaan rahoitustukea myös Euroopan alueellinen yhteistyö -tavoitteeseen1, joka 
jakautuu kolmeen osaan: yhteistyö rajanaapureiden kanssa, rajat ylittävä yhteistyö ja alueiden 
välinen yhteistyö. Ohjelmat toteutetaan seuraavassa muodossa:  

• yhteistyö rajanaapurien kanssa (Puola–Saksa, Puola–Tšekin tasavalta, Puola–Slovakia, 
Puola–Liettua, eteläinen Baltia), 

• rajat ylittävä yhteistyö (Itämeren alue, Keski- ja Itä-Euroopan alue), 

• naapuruuden väline (Puola–Valko-Venäjä–Ukraina, Puola–Venäjän federaation 
Kaliningradin alue). 

Euroopan koheesiopolitiikan vaikutus Puolan monitasoiseen hallintojärjestelmään on kuitenkin 
muutakin kuin rahoitustukea. Seuraavat kolme haastetta vaikuttavat erityisen merkittäviltä: 

•  On vahvistettava edelleen yhteistyötä keskushallinnon, kunnallisen tason sekä julkisten ja 
yksityisten toimijoiden kesken. Yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyön puute oli este 
EU:n varojen tehokkaalle hyödyntämiselle vuosina 2001–2006. Sääntelyyn perustuvat 
esteet hankaloittavat yksityisen ja julkisen sektorin välistä yhteistyötä Puolassa enemmän 
kuin suurimmassa osassa jäsenvaltioita. Valtiontukisuunnitelmien viivästymisen vuoksi 
myös yritysten ja yksityisten sijoittajien on vaikea suunnitella investointeja. Julkisen ja 
yksityisen sektorin kumppanuuksia voitaisiin edistää. Tarvitaan asianmukaista sääntelyä 
avoimuuden, luotettavuuden sekä riittävien riskinjakosääntöjen varmistamiseksi julkisen 
sektorin ja yksityisten sijoittajien kesken. 

•  Alue- ja paikallishallintojen valmiuksien vahvistaminen. Suurin haaste on paikallisten 
viranomaisten valmiuksien vahvistaminen luomalla entistä tehokkaammat julkiset 
työvoimapalvelut alueellisella/paikallisella tasolla. Tällaisten palvelujen puuttuminen on 
synnyttänyt riskin virkamieskunnan politisoitumisesta varsinkin paikallisella julkisella 
sektorilla ja ylimmän johdon tasolla. 

•  Vastuullisuuden tukeminen kaikilla hallinnon tasoilla sekä niin alueellisen kuin alakohtaisen 
politiikan kehityksen seuraamiseksi. Kehityksen seuraaminen on myös tapa kehittää 
paikallisia valmiuksia. Puola on yksi EU:n edistyneimmistä jäsenvaltioista 
ajanjaksolla 2007–2013 toteutettavien hankkeidenarviointisuunnitelmien laatimisessa. 

 
1 Tavoitteesta osoitetaan yhteensä 731 miljoonan euron kokonaismäärä. 



OSASTO B: RAKENNE- JA KOHEESIOPOLITIIKKA 
______________________________________________________________________________________________  
 
 

 14

Arviointijärjestelmien vaikutus riippuu kuitenkin suuresti entistä paremmasta tietojen 
keruusta ja tiedon hyödyntämisestä poliittisessa päätöksenteossa. 

Monitasoisen hallintojärjestelmän ja aluekehityspolitiikan tehokkuuden parantamiseksi 
vuoden 2013 jälkeenkin on vastattava seuraaviin haasteisiin: 

•  Alueiden strategista asemaa on vahvistettava lisäämällä niiden poliittista legitiimiyttä ja 
välitysvalmiuksia. 

•  On edettävä yhä suuremmassa määrin kohti monivuotista budjetointijärjestelmää. Puolassa 
ei vielä ole monivuotista talousarviota lukuun ottamatta EU-varojen monivuotista 
budjetointia koskevia vähäisiä säännöksiä. Talousarvion suunnitteluprosessin koordinointia 
eri hallintotasojen kesken on parannettava. 

•  On selvennettävä toimivallan jakautumista alueiden, hallintopiirien ja kuntien kesken 
erityisesti koulutus-, terveydenhuolto- ja työmarkkinapolitiikan osalta. Kuntien ja alueiden 
lisätulot on turvattava vuoden 2013 jälkeisen ajan perspektiivissä. 

Puola on edistynyt huomattavasti kohti monitasoista hallintoa lyhyessä ajassa. Se on myös 
siirtynyt nopeasti kohdentamaan aluekehityspolitiikkansa yhä enemmän kilpailukykyyn. 
Seuraavat vaiheet ovat kansallisten politiikkojen yhdistelmän paikallisen ulottuvuuden 
vahvistaminen sekä monitasoisen hallintojärjestelmän lujittamiskeinojen tarkasteleminen, sillä 
ulkoinen tuki voi vähentyä vuoden 2013 jälkeen. On erityisen tärkeää ottaa käyttöön erityisiä 
kannustimia suurkaupunkien/kaupunkien yhteistyölle sekä siirtää strateginen suunnittelu 
kuntien hallinnon piiristä toiminnalliselle tasolle. On tärkeää vahvistaa alueiden strategista 
asemaa ja parantaa paikallisia valmiuksia entistä tehokkaampien julkisten työvoimapalvelujen 
avulla. 

Puolan etuja ovat nopea kasvu ja merkittävä EU-varojen virta, jotka tarjoavat vauhtia 
uudistukselle. Näitä mahdollisuuksia olisi hyödynnettävä mahdollisimman suuressa määrin. 
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6. TIETOJA SLEESIAN ALUEESTA 

 
6.1. Keskeiset tiedot ja luvut1 

Kuva 6: Sleesian voivodikunnan maantieteellinen sijainti 

 
Lähde: Wikipedia 

Tilanne 

Sleesian alue (województwo Śląskie) sijaitsee Etelä-Puolassa. Sen pääkaupunki on Katowice. 

Voivodikunta muodostettiin 1. tammikuuta 1999 entisistä Katowicen, Częstochowan ja Bielsko-
Białan voivodikunnista paikallishallinnon uudistusta koskevan vuoden 1998 lain nojalla. 

Sleesian alueen rajanaapureita ovat Tšekin tasavalta ja Slovakia etelässä. Sen ympärillä on 
neljä muuta Puolan aluetta: Opolen voivodikunta (lännessä), Łódźin voivodikunta 
(pohjoisessa), (koillisessa) ja Małopolskien voivodikunta (idässä). 

Hallinnollinen jakautuminen 

Voivodikunnan hallintorakenne muodostuu 167 kunnasta (gminas), jotka jakautuvat 
36 hallintopiiriin (powiat): 17 maaseudun piirikuntaa ja 19 kaupunkikuntaa (kaupunkeja, joilla 
hallintopiirin oikeudet). Kaikkiaan 167 kunnasta 49 on kaupunkikuntia, 22 kaupunkialueen 
kuntaa ja 96 maaseutukuntaa. 

                                                 
1 Ellei toisin ilmoiteta, kaikki tässä osassa esitetyt luvut perustuvat Sleesian voivodikunnan kehittämisstrategiaan 
ajanjaksolle 2000–2020. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Katowice
http://en.wikipedia.org/wiki/Katowice_Voivodship
http://en.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99stochowa_Voivodship
http://en.wikipedia.org/wiki/Bielsko-Biala_Voivodeship
http://en.wikipedia.org/wiki/Bielsko-Biala_Voivodeship
http://en.wikipedia.org/wiki/Opole_Voivodeship
http://en.wikipedia.org/wiki/%C5%81%C3%B3d%C5%BA_Voivodeship
http://en.wikipedia.org/wiki/Lesser_Poland_Voivodeship
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Kuva 7: Sleesian alueen hallinnollinen kartta 

 
Lähde: Strateginen kehittämisasiakirja 
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Väestö, kunnat ja kaupungit 

Alueella asuu 4,7 miljoona henkeä, toisin sanoen 12,3 prosenttia Puolan väestöstä. Alueen 
väestöntiheys on valtion korkein (379 asukasta/km²), kun keskimääräinen väestöntiheys 
valtiossa on 122 asukasta/km². Sleesian alue on Puolan teollistunein ja kaupungistunein alue 
Sen väestöstä 78 prosenttia asuu kaupungeissa. 

Teollistuneella ja kaupungistuneella alueella on monia kaupunkeja ja suurkaupunkeja. 
Kaksitoista Puolan 40 suurimmasta kaupungista sijaitsee Sleesiassa. 
Sleesia on monikeskinen alue – siellä ei ole pääkaupunkitoiminnoista (hallinto, varainhoito, 
vakuutukset, yliopistot, kulttuuri) vastaavaa keskuspaikkaa. Toiminnot ovat jakautuneet 
Katowiceen, Sosnowieciin, Bytomiin, Gliwiceen, Zabrzeen ja Chorzówiin. Merkittävässä 
asemassa ovat alueiden pääkaupungit, Rybnik, Bielsko-Biała ja Częstochowa. Alueen 
keskiosassa on Ylä-Sleesian taajama, johon kuuluu 16 kaupunkia, jotka käytännössä 
muodostavat yhden suuren kunnalliselimen. Rybnikin taajama, johon kuuluu neljä kaupunkia 
ja useita kyliä, sijaitsee alueen lounaisosassa. 

Talous 

Sleesian alue on yksi Puolan kehittyneimmistä alueista: se tuottaa 13,7 prosenttia 
kansallisesta BKT:sta (vuonna 2007).  
 
Sleesian talouden erityispiirre on sen korkea monipuolistumisen taso. Teollisuustyöntekijöiden 
määrä ylittää merkittävästi Puolan keskiarvon, ja maataloustyöntekijöiden osuus on 
huomattavasti matalampi. Alueen merkittävimmät teollisuudenalat ovat sähkömekaniikka, 
elektroniikka, autoteollisuus, energiantuotanto, rakennusala, kemikaalit, elintarvikkeiden 
jalostus, kaivostoiminta (kupari, hiili) ja tekstiiliala. Merkittäviä tuotannonaloja ovat 
autoteollisuus ja toimitusteollisuus (Volvo, Toyota, VW, Bosch), tietotekniikka, kemian- ja 
lääketeollisuus ja logistiikka. Alue hyötyy läheisyydestään Saksaan ja Tšekin tasavaltaan: 
matka Prahaan, Berliiniin tai Varsovaan vie vain 4–5 tuntia. Tämän vuoksi Sleesiasta on tullut 
ulkomaisille investoijille yksi tärkeimmistä kohteista. 
 
Alueella tuotetaan 91,4 prosenttia Puolan kivihiilestä, 63 prosenttia levyvalmisteista, 
42,6 prosenttia koksista, 68,8 prosenttia raakateräksestä, 19,7 prosenttia sähköstä ja 
82,7 prosenttia kaikista autoista. Sleesiassa sijaitsee 38 aktiivista kivihiilikaivosta, 
25 terästehdasta, 21 teollista voimalaa sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosta ja 
22 kaupallista voimalaa sekä sähkön ja lämmön yhteistuotantolaitosta.  
 
Vuonna 1990 Puolassa oli 70 hiilikaivosta, joista 67 sijaitsi Sleesiassa. Vuosina 1998–2002 
toteutettu kaivosteollisuuden rakenneuudistus johti 23 kivihiilikaivoksen lakkauttamiseen. 
Ajanjaksolla vuodesta 1993 vuoteen 2000 hiilikaivostyöntekijöiden määrä laski lähes 
300 000:sta 140 000:een. 
 
Muutaman viime vuoden aikana toteutettu rakenneuudistusprosessi aiheuttaa järjestelmällisiä 
muutoksia alueen taloudellisessa rakenteessa. Kaivostoiminnan, metallurgian ja koksia 
käyttävän koneenrakennuksen – aiemmin alueen teollisuuden merkittävimpien alojen – osuus 
on vähentynyt. Sähkö- ja koneteollisuuden sekä sähkön ja lämmön tuotannon merkitys 
kasvaa. Nopeimmin kasvavat teollisuudenalat ovat kuitenkin autoteollisuus (maan suurin 
autontuotantoalue) ja elintarviketeollisuus. Kaivannaisteollisuuden perustalta on kehittynyt 
joitakin siihen liittyviä aloja, pääasiassa nykyaikaista koneteollisuutta.  
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Samaan aikaan kaivos- ja terästeollisuuden muutosten kanssa myös koko polttoaine- ja 
energiayhdistelmä on rakenneuudistuksessa. Noin 29 000 työntekijää Sleesiassa toimii 
energia-alalla. Alue on maan toiseksi suurin sähköntuottaja (19,7 prosenttia kansallisesta 
tuotannosta) ja sen suurin kuluttaja. 
Sleesian merkittävimmät investoijat ovat italialainen Fiat (Puolan toiseksi suurin ulkomainen 
investoija ja suurin investoija autoteollisuudessa) ja General Motors Corporation (USA), jolla 
on Opel-tehdas Gliwicessa. Muita investoijia ovat lasintekijä Saint-Gobain (Ranska) sekä 
Electricité de France Internationale (Ranska). Katowicen talousalueen erityisolot houkuttelevat 
hyvin monia yrityksiä, kuten esimerkiksi Isuzu Motorsia (Tychy) ja Ekocemia (Sosnowiec), 
Guardian Industries Sp. z o.o.:ta (Częstochowa). 

Maatalous 

Vastoin yleistä uskomusta Sleesian maatalous ja maaseutualueet ovat merkittävä tekijä alueen 
taloudessa. Väestöstä noin 995 000 henkilöä asuu voivodikunnan maaseutualueilla. Tämä 
tarkoittaa 21,1 prosenttia alueen koko väestöstä ja 6,8 prosenttia Puolan koko 
maaseutuväestöstä. Maatalouden rakenteelle ovat tunnusomaista koko Puolan eteläosassa 
tavalliset pienet maatilat. Vaikka Sleesia usein yhdistetään pelkästään raskaaseen 
teollisuuteen, sen pinta-alasta 39,2 prosenttia on peltomaata (kansallinen keskiarvo 
51,7 prosenttia), josta itsenäiset viljelijät omistavat 89,3 prosenttia.  
 
Suurin osa peltomaasta (76,7 prosenttia) on viljelymaata. Niittyjen ja laidunten osuus on yksi 
suurimmista kansallisella tasolla (22,8 prosenttia peltomaasta) ja ne sijaitsevat pääasiassa 
vuoristoalueilla ja alarinteillä. 

Liikenne 

Sleesian alue on tärkeä tie- ja rautatieyhteyksien keskus ja kauppatavaran vaihtoalue, jolla 
kansallisen ja kansainvälisen kauttakulkuliikenteen osuus on merkittävä. Aluetta ja erityisesti 
Ylä-Sleesian taajaman suurkaupunkeja halkovat runkoradat, jotka takaavat kansalliset ja 
kansainväliset yhteydet. Alue sijaitsee Euroopan laajuisten liikennekäytävien (A1, A4, E30, 
E65) sekä kansallisesti ja kansainvälisesti merkittävien liikenneväylien (tiet ja rautatiet) 
risteyskohdassa. Kaksi kansainvälistä tieliikenneväylää halkoo aluetta: Lviv – Krakova – 
Katowice – Wroclaw – Zgorzelec (A4) ja Gdañsk – Bratislava (A1). Alueen pohjoisosaa 
halkovat myös lyhin reitti Kievistä Lublinin, Kielcen, Częstochowan ja Opolen kautta Dresdeniin 
ja Kudowan kautta Prahaan. Kaksikaistaiset tiet yhdistävät Katowicen Lódžiin ja Varsovaan 
pohjoisessa ja Bielsko-Bialaan etelässä. 

Ympäristö 

Ympäristön tila on parantunut huomattavasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Korkean 
asteen teollisuuskeskittymät ja kaupungistuminen ovat kuitenkin aiheuttaneet pysyviä 
muutoksia alueella. Muutoksia ovat veden ja ilman pilaantuminen, maaperän saastuminen, 
häiriöt hydrologisissa suhteissa, alueen keskusosan lähes täydellinen metsän hävittäminen 
sekä jäljellä olevan puuston vauriot. Ympäristön tilaa heikentävien aineiden tai alueella 
tuotetun jätteen määrää ei voida verrata yhteenkään toiseen Puolan alueeseen. Paikallisella 
tasolla ongelma on sitäkin suurempi, sillä päästöjen lähteet ja jätteiden tuotanto ovat 
keskittyneet pääasiassa Ylä-Sleesian ja Rybnikin taajamien alueille. 
 



SLEESIAN (PUOLA) TALOUDELLINEN, SOSIAALINEN JA ALUEELLINEN TILANNE 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

 19

                                                

6.2. Pääasialliset kehitysongelmat 

Uusine hallintorakenteineen Sleesia tarvitsee aluepolitiikkaa, jossa otetaan huomioon sen 
rakenneuudistukseen liittyvät suuret ongelmat ja erityiset sosiaaliset ja työvoimaa koskevat 
jännitteet. Suurin osa Sleesian kehitysongelmista liittyy sen hyvin erikoistuneeseen sisäiseen 
rakenteeseen, joka on selvästi havaittavissa NUTS3-tasolla. 
 
Alueen pohjoisosalle (Częstochowa) on ominaista edelleen riittämätön infrastruktuuri, heikosti 
kehittynyt maatalous ja yleisesti matala koulutustaso.  
 
Keskiosaa (Ylä-Sleesian taajama) hallitsee perinteisesti raskaan teollisuuden talousrakenne. 
Tähän liittyviä ongelmia ovat teräs-, kaivos- ja energia-alan rakenneuudistusten viivästyminen, 
hidas yksityistäminen, yritysten vähäinen tutkimuksen ja innovoinnin hyödyntäminen, 
merkittävä työmarkkinoiden epätasapaino, jolle on ominaista koulutusprofiilin ja muuttuvien 
työmarkkinaedellytysten heikko vastaavuus, asuntokannan arvon suuri aleneminen sekä 
valtavat, elämänlaatua heikentävät ympäristövahingot, edelleen ratkaisemattomat 
kaivosteollisuuden jäteongelmat sekä rappioituneiden entisten teollisuusalueiden keskittymät.  
 
Alueen lounaisosassa (Rybnikin hiilikaivosalueella) on myös kärsitty hiilikaivosalan 
rakenneuudistuksen viivästymisen aiheuttamista vaikeuksista sekä infrastruktuurin ja 
viestintäjärjestelmien riittämättömästä kehityksestä. Eteläosassa (Bielsko-Biała) jännitteitä 
aiheuttavat nopeasti kasvava työttömyys ja heikko rajanylitysinfrastruktuuri. Myös 
ympäristönsuojeluun sekä metsien ja jokien kestävään matkailu- ja virkistyskäyttöön liittyy 
ongelmia. 
 
Näistä ongelmista huolimatta on kuitenkin todettava, että tietyt Katowicen, Bielsko-Bialan, 
Gliwicen, Tychyn ja Żywiecin kaltaiset sleesialaiset kaupungit ovat hyvinkin dynaamisia. 
 
6.3. Sleesian alue ja EU 

Vuosina 1990–2003 Sleesia sai EU:lta varoja liittymistä valmistelevista määrärahoista. Alueen 
kokemukset EU-rahoituksesta alkoivat 1990-luvulla Phare, ISPA ja Sapard-ohjelmissa1. 
Tukitoimet laajensivat alueellisia kehittämistoimia, jotka koskivat infrastruktuuria, paikallista 
kehittämistä ja ympäristönsuojelua. Yli 15 ohjelmaa pantiin täytäntöön. Ajanjaksolla 1990–
2003 maksettiin tukea yhteensä 511 miljoonaa euroa.  
 
Puolan liityttyä EU:hun vuonna 2004 alue sai alueellista kehittämistukea keskitetysti 
hallinnoidusta yhdennetystä alueellisesta toimenpideohjelmasta ajanjaksolla 2004–2006. 
Ohjelmasta osoitettiin 2806 miljoonaa euroa Puolan 16 alueen tukemiseen. Tästä noin 
kymmenen prosenttia, 284 miljoonaa euroa, osoitettiin Sleesialle.  
 
Tämän osalta uusissa alueellisissa kehittämisstrategioissa niin kansallisella kuin alueellisellakin 
tasolla korostetaan tarvetta erotella toisistaan suurkaupunki-, kaupunki- ja maaseutualueet. 
Niillä tuetaan levittämisprosesseja keskittyen liikenne- ja infrastruktuurilinkkeihin alueellisten 
ja osa-alueellisten keskusten välillä. Tämä kuvastaa suurkaupunkien ja kaupunkien 
taloudellista merkitystä koskevan tietoisuuden lisääntymistä kansallisissa aluekehityspiireissä, 
mutta EU:n Lissabonin strategian tuottavuuteen suuntautuneet teemat vaikuttavat selvästi 
uuden sukupolven strategioihin. 
 

 
1 Puolan ja Unkarin jälleenrakennustuki, Liittymistä edeltävä rakennepolitiikan väline, Maatalouden ja maaseudun 
kehittämisen erityinen liittymisohjelma 
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Puolan kansallisen kehittämissuunnitelman 2007–2013 mukaan "Lissabonin strategiaa 
koskevaan asianmukaiseen lähestymistapaan 
sisältyy kehittämistoimien keskittäminen valittuihin suurkaupunkikeskuksiin". Sleesiassa 
parhaillaan täytäntöönpantava alueellinen toimenpideohjelma onkin katsottava sleesialaiseksi 
versioksi Lissabonin strategiasta. Siihen sisältyy uusi alueellista yritystukea koskeva 
painopisteala sekä suunnitelmia, jotka koskevat "yritysten yhdysväylää Sleesiaan". 
 
Ajanjaksolla 2007–2013 alue vastaa itse omasta alueellisesta toimenpideohjelmastaan (katso 
jäljempänä osa 6.3.), josta on saatavilla merkittäviä varoja, noin 1,6 miljardia euroa. 
Hallintoviranomaisen tehtävät siirtyvät aluekehitysministeriöltä alueellisesti valituille elimille ja 
niiden täytäntöönpanovirastoille, maaherran virastoille. 
 
Sleesialla on Brysselissä aluetoimisto1, joka edustaa Sleesian voivodikuntaa. Se osallistuu 
muun muassa markkinointitapahtumien järjestämiseen ja alueellisten ja paikallisten 
julkaisujen levittämiseen.  

 
1 Rue Saint Laurent 36/38, 1000 Bruxelles, puh.: +32 2 514 77 67, Telefax: +32 (2) 218 77 77,  
Sähköposti: brws.bruksela@silesia-region.pl 
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Kuvio 8 Tekstikehys menestystarinasta 
 

 
MENESTYSTARINA 

Bielsko-Bialan vanhan kaupungin uusi elämä 
Bielsko-Białan kaupunki sijaitsee Sleesian voivodikunnan eteläosassa. Se oli Puolan 
tekstiiliteollisuuden toiseksi tärkein keskus 1960-luvulta 1990-luvulle. Nyt Bielsko-Biała 
tunnetaan paremmin matkailukohteena, jonka kutsumanimi Pikku-Wien perustuu sen 
rikkaaseen arkkitehtooniseen ja kulttuuriseen perintöön. 
 
Kaupungin vanhoissa osissa arkkitehtooninen ja kulttuurinen perintö oli kuitenkin kärsinyt 
vuosien laiminlyönneistä ja investointien puutteesta. Tämän vuoksi paikallisviranomaiset 
laativat vuonna 1998 “elävöittämisstrategian” sekä “vanhan kaupungin 
kunnostussuunnitelman”. Vuonna 2004 hyväksyttiin uusi “Bielsko-Bialan vanhan kaupungin 
elävöittämisohjelma” ja vuonna 2005 kaupungin viranomaiset julkaisivat “Bielsko-Bialan 
kaupunkialueiden elävöittämisohjelman”. Yhdessä nämä ohjelmat muodostivat perustan 
kattavalle uudelleenkehittämishankkeelle, joka sisältyi rakennerahastojen kaudella 2004–2006 
yhteisrahoittamaan yhdennettyyn alueelliseen toimenpideohjelmaan. 
 
Hankkeen päätavoitteena oli elävöittää vanhan kaupungin aluetta ja vahvistaa näin sen 
taloudellisia, matkailullisia ja kulttuurisia mahdollisuuksia. Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa 
investoitiin perusinfrastruktuuriin, erityisesti vesijohtoihin, lämmitykseen, sähköistämiseen, 
kaasuun ja televiestintäverkkoihin. Siihen sisältyi myös keskusaukion kunnostaminen, jolla 
sijaitsevat muistomerkit jälleenrakennettiin. Aukiolle asennettiin myös penkkejä ja valaistusta.  
 
Hankkeen menestyksekäs täytäntöönpano osoitti julkisen ja yksityisen sektorin 
kumppanuuksien mahdollisuudet tarjota kaupungille ja sen asukkaille todellista hyötyä. Hanke 
houkutteli erityisesti huomattavia investointeja yksityisiltä sijoittajilta. 
 
Vanhan kaupungin elävöittäminen ei kuitenkaan rajoittunut pelkkään infrastruktuuriin. Bielsko-
Białan kaupunki pani täytäntöön myös hankkeen nimeltä “Avuttomuutta vastaan”, jolla tuettiin 
vanhan kaupungin alueen työttömiä. 
 
Toteutettujen töiden tuloksena keskusaukiosta on tullut yhä suuremmassa määrin 
kulttuuritapahtumien pitopaikka ja se houkuttelee paljon matkailijoita. Kehittämisen jatkon 
varmistamiseksi parhaillaan toteutetaan useita hankkeen myötä käynnistyneitä aloitteita, ja 
uusia aloitteita käynnistetään. Ne käsittävät muun muassa: 

• tukea vanhojen rakennusten omistajille (erityisten verokannustimien muodossa),  

• neuvontapalvelut vanhan kaupungin investointien rahoittamiseksi ja 

• “Avuttomuutta vastaan” –hankkeen jatkamisen. 
 
Kaupungin viranomaiset hakevat rakennerahastoista myös lisätukea uusille hankkeille 
vanhojen rakennusten nykyaikaistamiseksi ja niiden muuttamiseksi kulttuuritapahtumien 
pitopaikoiksi. 
 
Kokonaiskustannukset: 3 000 000 euroa  
EU:n rahoitusosuus: 1 700 000 euroa 
 

 
Lähde: Aluepolitiikan PO:n Internet-sivusto 
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6.4. Sleesian toimenpideohjelma 

Sleesian voivodikunnan alueellinen toimenpideohjelma1 on alueen ensimmäinen laaja-alainen, 
koordinoitu, monivuotinen ja taloudellisesti vakaa kehittämistoimenpideohjelma. 
 
Ohjelmasta tulee alueen tärkein rakennemuutoksen toteutusväline. Se on myös merkittävä 
väline tarkistetun Lissabonin strategian toteutuksessa. Ohjelman kokonaisbudjetista Lissabonin 
strategian tavoitteisiin osoitetaan yli 40 prosenttia. Ohjelman strategisena tavoitteena on 
"kannustaa nopeaa kasvua sekä vahvistaa alueen sosiaalista, taloudellista ja alueellista 
yhteenkuuluvuutta". 
  
Makrotaloudellisen mallintamisen ennusteen mukaan Sleesian alueellisen toimenpideohjelman 
odotetaan saavan aikaan 2,91 prosentin lisäyksen BKT:hen sekä noin 9 000 uutta työpaikkaa, 
joista 4 500 naisille. Tukea saa yli 1 300 pk-yritystä (myös mikroyritykset), ja yli 400 yritystä 
saa innovointitukea. 
  
Kehittämistoimenpiteiden muotoilemisessa auttavat kymmenen toimintalinjaa: 
 
Toimintalinja 1: Tekninen tutkimus ja kehittäminen (T&K), innovointi ja yrittäjyys 
 
Innovointia ja yrittäjyyskeskuksia tuetaan. Liiketoimintaympäristön toimielinten ja välineiden 
verkon kehittämistä yrittäjyyden ulkoista rahoitusta varten lisätään. Suoria investointeja 
pienyrityksiin tuetaan uusia työpaikkoja luovien kilpailukykyisten mikroyritysten ja pk-yritysten 
lisäämiseksi. Teknologian siirtoon keskittyvien teknologiakeskusten ja tutkimuslaitosten 
mahdollisuuksia vahvistetaan. T&K-laitosten ja yrittäjien välisiä verkosto- ja yhteistyöyhteyksiä 
edistetään. Kehitetään paikallisia ja alueellisia klustereita. 
 
Toimintalinja 2:  Tietoyhteiskunta 
 
Tarjotaan nopeat ja turvalliset Internet-yhteydet sekä sähköisiä julkisia palveluja. Tuetaan 
verkkojen luomiseen ja rakentamiseen liittyviä toimia. Perustetaan julkisia Internet-
yleisöpäätteitä. Lisätään nykyaikaisen tieto- ja viestintäteknologian avulla tarjottujen 
palvelujen määrää. Julkista hallintoa varten perustetaan hallinnon tukijärjestelmiä. 
 
Toimintalinja 3:  Matkailu 
 
Investoinneilla matkailuinfrastruktuureihin edistetään täydellisiä matkailijapalveluja, hotellit, 
ateriapalvelut ja kuljetuspalvelut mukaan luettuina, tarjoavien yritysten kehittämistä. Näin 
vauhditetaan uusien yritysten kasvua ja luodaan uusia työpaikkoja. Tukea myönnetään 
matkailuun liittyvän infrastruktuurin kehittämiseen sekä matkailun tiedotusjärjestelmiin ja 
markkinointiin. 
 
Toimintalinja 4:  Kulttuuri 
 
Alueellisen kulttuuritarjonnan parantamisella autetaan alueen imagon parantamista kotimaassa 
ja ulkomailla. Tukea myönnetään kulttuuripalvelujen laatua parantaviin ja seudun 
houkuttelevuutta lisääviin hankkeisiin. Muita hankkeita ovat historiallisten rakennusten 
kunnostaminen ja tyhjillään olevien teollisuusrakennusten muuttaminen kulttuuritapahtumien 
pitopaikoiksi. 
 

 
1 Lähde: PO REGIO:n sivusto 
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Toimintalinja 5:  Ympäristö 
 
Vesi- ja viemäriverkostoa kehitetään edelleen. Tukea myönnetään jätehuollon parantamiseen 
ekologisesti tehokkaiden ja kattavien jätehuoltojärjestelmien toteutuksen avulla. Investointien 
energiatehokkaisiin lämmitysjärjestelmiin odotetaan parantavan ilman laatua. Kannustetaan 
ympäristöystävällisten uusiutuvien energialähteiden käyttöä. Parannetaan ympäristövälineiden 
kehittämiseen liittyvää tiedon keruuta ja käsittelyä. Kehitetään toimia biologisen 
monimuotoisuuden säilyttämiseksi, rikastuttamiseksi ja palauttamiseksi. 
 
Toimintalinja 6:  Kestävä kaupunkikehitys 
 
Sleesia on Puolan kaupungistunein alue. Toimintalinjan päätavoitteena on lisätä alueellisten 
suurkaupunkikeskusten kilpailukykyä parantamalla julkista liikennettä, kulttuuri- ja 
sosiaalipalveluita, vapaa-ajan palveluita ja koulutuspalveluita. Kaupunkien rappeutuneiden 
alueiden kunnostamisella on merkittävä asema kaupunkien uudelleenkehittämisessä. Tukea 
myönnetään laaja-alaisiin hankkeisiin taloudellisten toiminta-alueiden luomiseksi ja 
kehittämiseksi erityisesti entisillä teollisuusalueilla. 
 
Toimintalinja 7:  Liikenne 
 
Yhdennettyjen, ympäristöystävällisten ja laadukkaiden liikennejärjestelmien kehittämistä 
tuetaan julkisen liikenteen käyttäjien määrän lisäämiseksi. Alueen keskeisiä tieverkkoja 
nykyaikaistetaan ja laajennetaan ja ne liitetään Euroopan laajuisiin liikenneverkkoihin. Monissa 
hankkeissa keskitytään liikenteen hallintajärjestelmiin. 
 
Toimintalinja 8:  Koulutusinfrastruktuuri 
 
Korkeakoulutusta ja elinikäisen oppimisen infrastruktuureja kehitetään edelleen. Koulutuksen 
merkitystä vahvistetaan kaikilla tasoilla. Alueelliseen innovointistrategiaan erikoistuvia 
korkeakouluja tuetaan ja markkinoidaan. 
 
Toimintalinja 9:  Terveys ja vapaa-aika 
 
Terveydenhuollon investointeja lisätään terveydenhuollon laadun ja saatavuuden 
kehittämiseksi. Laitos- ja avohoitoinfrastruktuureja ja välineitä kehitetään ja nykyaikaistetaan. 
Tukea myönnetään kaikkien saatavilla olevien liikunta- ja vapaa-ajanpalvelujen perustamista 
tai parantamista koskeviin hankkeisiin. 
 
Toimintalinja 10:  Tekninen apu 
 
Ohjelmien valmisteluun, hallintoon, seurantaan ja arviointiin liittyviä hankkeita tuetaan 
hallinnollisten valmiuksien vahvistamiseksi.  
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6.5. Sleesian tulevaisuuden kehityspainopisteet ja suurimmat 
haasteet 

Sleesian alueen kehittämisstrategiassa ajanjaksolle 2000–2020 korostetaan alueen tietoisia 
valintoja ja esitetään pitkän ajanjakson kehittämisvisio, joka suuntautuu keskeisten ongelmien 
ratkaisuun ja uusien mahdollisuuksien hyödyntämiseen. Strategiaa päivitettiin vuonna 2005 
Puolan liityttyä EU:hun joidenkin uusien kehittämistoimien sisällyttämiseksi siihen. Näitä ovat 
esimerkiksi päätös vahvistaa entisestään1 alueellisen tason hallintoa ja sen asemaa alueellisten 
innovointihankkeiden kehittämisessä.  
 
Liittymistä edeltävien ja sen jälkeen saatujen rakennerahastokokemusten perusteella 
laaditussa asiakirjassa esitetään uudet haasteet, joihin on vastattava, ja käsitellään 
yksityiskohtaisesti alueen ensisijaiset painopistealat. Näin on määritetty kuusi yleistä ja kaksi 
laaja-alaista painopistealaa, jotka koskevat seuraavia aloja: 
 
• koulutus, kulttuuri, liikkuvuus ja inhimilliset voimavarat, 

• sosiaalinen integraatio, turvallisuus ja terveys, 

• talouden rakennemuutos ja kehittäminen, 

• innovaatio, teknologia sekä tutkimus- ja kehitystyö, 

• ympäristön ja tilan suojelu ja muovaaminen, 

• liikenne, tiedottaminen ja viestintä, 

• alueiden välinen ja kansainvälinen yhteistyö (myös rajat ylittävä yhteistyö), 

• alueen sisäinen yhteistyö. 

 
Paikallisviranomaisten kyky hahmottaa ja kehittää aluekehitysvalmiuksia on olennainen 
näkökohta alueellisessa rakenneuudistusprosessissa. Tällainen kehittämispotentiaali on 
strategisesti merkittävä keskeinen voimavara. Tällaisten kehittämisvalmiuksien luominen 
Sleesiaan on monimutkainen ongelma, johon liittyy useita eri resursseja ja toimijoita koskevia 
ulottuvuuksia.  
 
Sleesian alueen tulevaisuuden kehityksen kannalta seuraavat keskeiset tekijät ovat erityisen 
merkittäviä. 
 
Alueen suurkaupunkitoimintojen vahvistaminen 
 
Sleesian kehittämisstrategiassa keskitytään “suurkaupungistumiseen” prosessina, jossa 
perinteisesti teollisesta alueesta muokataan “älykäs alue”. Prosessissa kaupungeilla on 
merkittävä asema, ja Sleesiassa on 16 tällaista kaupunkikeskusta keskittyneenä alueen 
keskiosaan. Niillä on voimakas vaikutus muihin pienempiin kaupunkiyhteisöihin ja ympäröivään 
maaseutuun.  
 
Saavuttaakseen kilpailukykyisen aseman alueen on tuettava kaupunkiensa kehittämistä. 
Katowicen taajaman ”suurkaupungistuminen” on sekä välttämättömyys että haaste. Alueen 

 
1 Vuodesta 2004 alkaen maaherran virastolla on merkittävä asema alueellisten kehittämissuunnitelmien laatimisessa ja 
täytäntöönpanossa. 



SLEESIAN (PUOLA) TALOUDELLINEN, SOSIAALINEN JA ALUEELLINEN TILANNE 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 

 25

kehittämisstrategiaan kuuluukin toimintoja suurkaupungistumista koskevien tavoitteiden 
tukemiseksi, esimerkiksi uusien toimintojen luominen Sleesian merkittäville kaupungeille.  
 
Kaupunkien on kuitenkin toimittava ennakoivasti ja sitouduttava voimakkaammin lisääntyneen 
taloudellisen tarjontansa markkinointiin. 
 
Entisten teollisuusalueiden rakenneuudistus 
 
Yksi menestyksekkään rakenneuudistuksen edellytyksistä on houkuttelevat sijainnit uuden 
liiketoiminnan kehittämiseksi. Tämä on erityisen suuri haaste Sleesian keskiosassa. Olemassa 
olevan infrastruktuurin omistajuuteen ja selvitystiloihin liittyy vielä joitakin ongelmia.  
 
Kaupunkien ja teollisuudenalojen elävöittämiseen liittyvät kulut ylittävät usein paikallisyhteisön 
rahoitusvalmiudet. Entisten teollisuusalueiden muuntaminen edellyttää nykyaikaisen 
infrastruktuurin rakentamista, kaupunkirakenteen uudistamista sekä ennen kaikkea 
näkemyksiä ja mielenkiintoisia ehdotuksia maankäytöstä. 
 
Ulkomaisten suorien sijoitusten houkutteleminen 

Viime vuosien aikana alueellisen talouspolitiikan keskeisin painopiste on ollut ulkomaisten 
sijoittajien houkutteleminen. Sleesia on onnistunut tässä oikein hyvin.  
 
Merkittävä syy yritysten sijoittumiselle Sleesiaan on hyvä liikenneinfrastruktuuri. Alueen 
talouskehityksen kannalta tie Dresdenistä Wroclawin ja Opolen kautta Katowiceen on hyvin 
merkittävä. Toinen kehityskäytävä on Klodzkoon ja Kudowaan vievä tie, joka johtaa Prahaan ja 
Wieniin. Näillä kahdella tiellä kaupunkien kehittäminen on onnistunut.  
 
Toinen merkittävä syy ulkomaisten tuotantolaitosten uudelleen sijoittumiseen on pätevän 
henkilöstön saatavuus. Ammatillisen koulutuksen taso on Sleesiassa suhteellisen korkea, koska 
koko alueella on lukuisia koulutuskeskuksia.  
 
Lisäksi alue tarjoaa lähes viiden miljoonan asukkaan markkinat sekä valtavasti mahdollisuuksia 
yhteistoiminnalle ja kaupalliselle yhteistyölle. Tämän vahvistaa Puolan tiedotuksesta ja 
ulkomaisista investoinneista vastaava virasto, jonka mukaan vuonna 2004 kaikista 
ulkomaisista suorista investoinneista Puolaan 12,5 prosenttia kohdistui tälle alueelle. 
 
On kuitenkin muistettava, että suorat investoinnit eivät välttämättä edistä alueellisen 
eriarvoisuuden vähentämistä alueen sisällä, sillä ne keskittyvät joko alueen pääkaupunkiin 
(Katowice) tai moottoriteiden läheisyyteen. 
 
Ulkomaiset suorat investoinnit ovat epäilemättä osaltaan edistäneet merkittävästi alueen 
taloudellisen profiilin muuttamisessa hiilen ja teräksen valta-asemasta monipuolisempaan 
rakenteeseen, joka käsittää myös ajoneuvoteollisuuden (FIAT, GM, Opel, ISUZU). Nämä 
rakennemuutokset ovat kuitenkin luoneet toisen teollisuudenalan (moottoriajoneuvot), joka on 
hyvin herkkä taloudellisille vaihteluille ja johon viimeaikainen taantuma on iskenyt 
voimakkaasti. 
 
Ulkomaisten suorien investointien vaikutuksista Sleesiaan tehdyn analyysin mukaan 
ulkomaiset sijoittajat eivät viime vuosikymmenen aikana ole luoneet kestäviä suhteita 
puolalaisiin pk-yrityksiin. Palvelut, osakokoonpanotuotteet tai komponentteja koskevat 
sopimukset rajoittuvat alhaiseen teknologiaan. Suurin osa korkean teknologian 
komponenteista on tuontitavaraa. Tällainen suhde ei edistä paikallisten tuotantojärjestelmien 
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kehittämistä ja edistämistä. 
 
Erityistalousalueiden, teollisuuspuistojen ja hautomojen tukeminen 

Talous- ja innovointipolitiikan alueellistamisen hallinnolliset edellytykset on jo luotu muutaman 
viime vuoden aikana perustamalla erityistalousalueita, teknologia- ja teollisuuspuistoja sekä 
hautomoita ja korkeakoulujen teknologian siirtolaitoksia. Tämä on yksi tapa, jolla Puolan 
hallitus pyrkii torjumaan reuna-alueiden syrjäytymistä.  
 
Katowicen erityistalousalue perustettiin hallituksen säädöksellä vuonna 1996. Tarkoituksena on 
nopeuttaa rakenneuudistuksia ja luoda alueelle uusia työpaikkoja. Erityistalousalue perustettiin 
20 vuoden määräajaksi.  
 
Katowicen erityistalousalue on merkittävin Puolan erityistalousalueista. Tähän mennessä se on 
houkuttanut yli 140 yritystä, joista 80 on jo toiminnassa. Ne tarjoavat yhteensä noin 
25 000 työpaikkaa, ja investointien määrä on yli kaksi miljardia euroa1. Yritykset ovat 
pääasiassa tuotantolaitoksia. Tähän mennessä alue ei ole onnistunut houkuttelemaan 
tutkimustoimintaan panostavia yrityksiä.  
 
On myös syytä panna merkille, että alueella on kahdeksan yrityshautomoa, jotka tukevat uusia 
yrityksiä tarjoamalla yrityspalveluita ja houkuttelevia toimintapaikkoja määräajaksi. Viime 
vuosien aikana on perustettu kolme teknologian siirtokeskusta, ja joitakin toimia 
teknologiapuistojen perustamiseksi on toteutettu. 
 
Osaamistalouden edistäminen 

Osaamiseen ja innovointiin perustuvan talousalueen kasvua voidaan tukea edistämällä 
yritysten ja teknologian siirtolaitosten perustamista.  
 
Sleesian talous kärsii tieteellisen tutkimuksen alueelliseen talouteen soveltamista koskevien 
menetelmien puutteesta. Tarve soveltaa tutkimustuloksia talouteen sekä korkeakoulujen ja 
yrityssektorin väliseen yhteistyöhön vaikuttaa hyvin merkittävältä alueen kehityksen kannalta. 
Tilanne liittyy voimakkaasti siihen, että kuluneiden 50 vuoden ajan metallurgian ja 
hiilikaivostoiminnan kaltainen raskas teollisuus oli valtion ja alueen viranomaisille tärkeä 
painopisteala.  
 
Vaikka korkeakouluja, tiede- ja tutkimuslaitoksia on suuri määrä ja alueella on paljon hyvin 
pätevää teknistä työvoimaa, tutkimus- ja kehittämissektorin ja yritysten välisen 
menestyksekkään tiedonsiirron puuttuminen on suuri haaste Sleesian itsehallinnolle. 
Ulkomaiset sijoittajat käyttävät Sleesiaa edelleen pääasiassa tuotantoalueena, ja niiden 
puolalaisten yritysten määrä, jotka ovat riittävän suuria voidakseen perustaa omat T&K-
osastonsa, on hyvin pieni.  
 
Pk-yritysten tukeminen 
 
Sleesian talous kokee parhaillaan nopeita rakenneuudistusprosesseja, erityisesti kaivos- ja 
teräsaloilla. Prosesseilla2 voi olla suuri vaikutus pk-yrityksiin. Alueen pk-yritysten analyysi 
osoittaa, että taloudellinen potentiaali on lähellä Puolan keskiarvoa. Taso vaikuttaa kuitenkin 

 
1 Lähde: Katowicen erityistalousalueen Internet-sivusto. 
2 Entisten kaivos- ja terästyöläisten irtisanomispalkkojensa sijoittamisen paikallisiin yrityksiin odotetaan voivan edistää 
pk-yritysten laajentumista alueella. Näin ei kuitenkaan näytä tapahtuvan monista syistä. On esimerkiksi vaikeaa 
houkutella näitä kahta ryhmää pk-yritysten tukijärjestelmiin (lainat, neuvontapalvelut jne.). 
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riittämättömältä meneillään olevan rakennemuutosprosessin kannalta. Tulokset ovat erityisen 
matalia seuraavilla aloilla: 
 
• pk-yritysten osuus tuotannosta ja palveluista, 

• pk-sektorin investointimenot, 

• pk-sektorin osuus kansainvälisestä kaupasta, 

• pk-yritysten kilpailuasema ja yleinen potentiaali uusien työpaikkojen luomiseksi. 
 
Alueen pk-sektorin yrityksiä tarkastellaan kuitenkin ryhmänä, mutta yksittäisten yritysten 
luomien uusien tuotteiden tai teknologioiden määrä on korkein. Samaan aikaan niillä on suurin 
osuus prosessi-innovaatioista (yli 60 prosenttia) Puolan innovaatioiden kokonaismäärästä.  
Sleesian pk-sektori on hyvin monipuolinen, kun tarkastellaan innovatiivisten ratkaisujen 
täytäntöönpanotapoja tai suhteita muihin laitoksiin. Tämän vuoksi innovointitukeen on 
sisällyttävä monenlaisia välineitä, joilla voidaan edistää pk-yritysten kilpailukykyä ja vahvistaa 
Sleesian taloudellista asemaa muiden EU:n alueiden joukossa. 
 
T&K-toimien ja klustereiden kannustaminen 

Sleesian alueella on 12,1 prosenttia Puolan T&K-potentiaalista, mikä tekee siitä Puolan toiseksi 
suurimman keskuksen1. Siellä on 112 yksikköä, myös 36 tieteellistä ja T&K-yksikköä (joista 
kuusi Puolan tiedeakatemian osastoa), 46 kehitysyksikköä ja 14 korkeakoulutusyksikköä. T&K-
sektorin sisäiset kokonaismenot ovat 0,41 prosenttia BKT:sta, kun kansallinen keskiarvo on 
0,7 prosenttia (yhdeksäs sija Puolassa). 

T&K-laitosten toiminta keskittyy pääasiassa ympäristönsuojeluun, sähköjärjestelmiin ja 
elektroniikkaan sekä rakentamiseen. 

T&K-alan ja alueen talouden välisen yhteistyön vahvistamiseksi on perustettu kolme tieteellis-
teollista konsortiota:  

• Sleesian huipputeknologian keskus, 

• Energia-, ympäristö- ja terveysalan huipputeknologian keskus, 

• Terveyden edistämisen ja suojelun huipputeknologian keskus.  

Alueellista kasvua voidaan tukea myös alueen yritysten ja T&K-laitosten entistä kattavamman 
verkostoitumisen kautta. Tähän mennessä ei kuitenkaan ole sovellettu alueellista 
verkostoitumista edistävää strategiaa tai vastaavaa klusteripolitiikkaa, vaikka joitakin 
klustereita onkin jo olemassa tai muodostumassa. 
 
Keskeinen este tällaiselle klusteripolitiikalle on alueen poikkeuksellinen alueellinen ja 
alakohtainen heterogeenisuus. Tämän vuoksi tiedemaailman ja teollisen maailman välinen 
entistä tiiviimpi yhteistyö sekä alueellisen T&K-sektorin vahvistaminen on tärkeää.  
 

 
1 Lähde: Sleesian alueen Internet-sivusto 
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Matkailualan ja vapaa-ajan potentiaalin kehittäminen 
 
Sleesian luonnonympäristö on luonnollisesti kärsinyt vuosia jatkuneesta teollisesta toiminnasta 
ja laiminlyönnistä. Viime vuosina on kuitenkin tehty paljonkin pilaantumisen vähentämiseksi, 
veden laadun parantamiseksi, käyttämättömien maa-alueiden metsittämiseksi sekä 
elämänlaadun ja yritysilmaston parantamiseksi. Sleesiassa on merkittäviä vapaa-
ajanviettomahdollisuuksia ja potentiaalia, muun muassa Beskid Slaskin ja Beskid Eywieckin 
vuoristomaisemat, Krakowdlo-Czestochowskan jurakautiset kalkkikivivuoret sekä 
terveyskylpylöitä ja metsiä. Alueella on kahdeksan luonnonpuistoa ja 
59 luonnonsuojelualuetta. Jasna Gorassa, jonne Musta Madonna -maalaus houkuttelee 
vuosittain noin neljä miljoonaa kävijää, on myös vesiurheilumahdollisuuksia. 
 
Näistä luonnonrikkauksista huolimatta Sleesia kärsii edelleen heikosta 
matkailuinfrastruktuurista, mikä estää sitä hyödyntämästä täysimääräisesti 
matkailupotentiaaliaan. 
 
Kulttuuri-identiteetin vahvistaminen 
 
Sleesian yhteiskunnalla on pitkät perinteet ja sillä on voimakas kulttuuri-identiteetti. Ennen 
ensimmäistä maailmansotaa Euroopan kolmen suuren keisarikunnan (Preussin, Venäjän ja 
Itävalta-Unkarin) rajat kohtasivat Sleesian reunalla Myslowicessa (hyvin lähellä Katowicea). 
Erilaiset kulttuurit, elintavat ja uskonnot kohtasivat siellä. 
 
Alueen monikansallisia historiallisia yhteyksiä, paikallista kieltä, tapoja ja kulttuuria voidaan 
hyödyntää voimakkaana kehitystä edistävänä tekijänä. Kulttuuritapahtumien edistäminen on 
hyvin tärkeää aluekehityksen kannalta. Sleesian uuden kirjaston avaaminen Katowiceen oli 
yksi viime vuosien merkittävimmistä investoinneista kulttuuriin. 
 
Yleisiä huomioita 

Sleesian aluekehityspolitiikan nykyiset haasteet ovat kilpailukykyisen aseman saavuttaminen 
Krakowan, Poznańin ja Wrocławin aluekeskusten tavoin ja niiden menestyksen jäljitteleminen 
korkeakoulutuksen, T&K:n, ulkomaisten suorien investointien ja kansainvälisen yhteistyön 
aloilla.  
 
Monet Länsi-Euroopan aiemmin voimakkaasti teollistuneet alueet ovat läpikäyneet enemmän 
tai vähemmän menestyksekkäitä rakenneuudistuksia. Tästä hyvä esimerkki on Ruhrin alue, ja 
Länsi-Skotlanti tietysti toinen. Vaikka näistä (toisinaan traumaattisista) tapauksista voidaankin 
ottaa oppia, on korostettava Sleesian kokemusten ainutlaatuisuutta, sillä rakennemuutos 
toteutuu samanaikaisesti koko valtion taloudellisten ja sosiaalisten muutosten kanssa. 
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7. KOHEESIOPOLITIIKKA: PUOLAN PYRKIMYKSET VUODEN 2013 
JÄLKEEN 

 
YHTEENVETO1 
 
Koheesiopolitiikan viimeaikaiset nykyaikaistamispyrkimykset ovat keskittyneet pääasiassa 
politiikan tavoitteiden uudelleensuuntaamiseen eikä niitä ole tuettu asianmukaisilla muutoksilla 
sääntelyssä ja rahoitusvälineissä. Tilanne on heikentänyt joitakin koheesiopolitiikan näkökohtia 
ja edellyttää perustavaa laatua olevia muutoksia. Toteutettavilla toimilla on saatava aikaan 
todellista lisäystä välineiden tehokkuudessa ja näin myös tuloksellisuudessa.  
 
Uudistuksessa on pyrittävä yhä enemmän avaamaan politiikkaa ulkoisille haasteille ja luomaan 
kasvua kaikilla alueilla. Kasvua ei pidä saada aikaan kompensoimalla kehityksen esteitä, vaan 
sen sijaan edistämällä kehityspotentiaalia ja tarjoamalla kannustimia rakenteelliseen 
muutokseen. Tätä on tuettava asianmukaisella rahoitusvälineiden kokoonpanolla. Näiden 
tehokkuus ja vaikuttavuus riippuu varojen jakotavasta.  
 
Lisäksi on järjestettävä näkemysten vaihtoa koheesiopolitiikan toivotusta suunnittelusta sen 
toteutukseen osallistuvien toimijoiden kanssa (sekä koheesiopolitiikan jatkoa toivovien että sen 
marginalisointia toivovien kanssa) edellä esitetyistä huomioista. 
 
Kohdattaessa tarve avata EU:n talous globalisaation haasteille on tärkeää pohtia koheesion ja 
solidaarisuuden käsitteiden uutta merkitystä. 
 
Koheesiopolitiikan onkin oltava väline koko yhteisön kehitystavoitteiden ja -painopisteiden 
saavuttamiseksi. Onnistuminen näiden tavoitteiden saavuttamisessa riippuu koheesiopolitiikan 
sijoittumisesta yhteisön tasolla, kansallisella ja alueellisella tasolla toteutettavien 
kehittämistoimien keskiöön. 
 
On myös määritettävä koheesiopolitiikan tehtävä yhteisön muiden politiikanalojen joukossa 
uusiin haasteisiin vastaamiseksi. Vaikuttaa siltä, että näiden haasteiden sisällyttämistä 
politiikan soveltamisalaan koskeva lähestymistapa on tehokkaampi kuin varojen 
kokonaismäärien osoittaminen (korvamerkintäperiaate). 
 
Asiaa käsiteltäessä on entistä enemmän hyödynnettävä koheesiopolitiikan laaja-alaista 
luonnetta. Koheesiopolitiikan on vastattava koordinointitehtävästä ja siinä on sovellettava 
yhdennettyä lähestymistapaa tiettyjen alakohtaisten politiikanalojen yhteydessä toteutettuihin 
yhteisön toimiin (horisontaalinen koordinointi). Se mahdollistaa myös samojen toimenpiteiden 
koordinoinnin sekä kansallisen politiikan että alueellisen strategian yhteydessä (vertikaalinen 
koordinointi). Tässä yhteydessä monitasoisen hallinnon tehokkuus riippuu institutionaalisten 
rakenteiden suunnittelusta, koordinointimekanismien ja -välineiden kehittämistavasta erityisillä 
yhteisön toiminnan aloilla ja niiden suhteesta kansallisiin ja alueellisiin toimiin. Tämä 
puolestaan on riippuvaista jäsenvaltioiden hallinnollisista valmiuksista.  
On määritettävä ja pantava täytäntöön uusi kumppanuusmalli, joka perustuu 
tehtäväkohtaiseen ja monipuoliseen kumppanien valintaan ja joka toimii kaikilla 

 
1 Lähde "Koheesiopolitiikka vuoden 2013 jälkeen. Uudistuksen toivottu suunta", aluekehitysministeriö, 
tammikuu 2008. Asiakirja on saatavilla kokonaisuudessaan osoitteesta www.mrr.gov.pl, aluekehitysministeriön 
Internet-sivustolta. 
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kehittämispolitiikan tasoilla. Tässä tapauksessa keskeisessä asemassa ovat alueellinen taso 
(alueet) sekä paikallinen taso (kaupungit, kansalaisjärjestöt).  
 
Tuen on kehityttävä jakomallista varojen keskittämiseen. Näiden kahden mallin välisen 
suhteen intensiivisyys on arvioitava perusteellisesti. Infrastruktuurin (perusinfrastruktuuri, 
aineellinen pääoma) heikkouksien (vajeiden) tasoittamiseen tähtäävä interventionistinen 
lähestymistapa on korvattava asteittain investoinneilla alueellisen kasvun määrääviin tekijöihin 
(erityisesti inhimilliseen ja sosiaaliseen pääomaan).  
 
Tämä antaisi alueille mahdollisuuden kehittää paikallista potentiaalia, vahvistaa 
mukautumisvalmiuksia ja viimeisenä muttei vähäisimpänä, löytää paikkansa globaaleilla 
markkinoilla. On äärimmäisen tärkeää kehittää asianmukaiset indikaattorit ja 
koordinointijärjestelmä sekä määrittää tarkkaan kehittämisprosesseihin osallistuvien eri 
toimijoiden tehtävät. Muutosten on kuvastettava todellisen kasvun ajatusta siten, että 
rahoitusvälineiden kokoonpano on entistä asianmukaisempi.  
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