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aikana. Raportti perustuu Puolasta suoraan kerättyyn aineistoon ja tilastoihin sekä haastatteluihin Puolan vilja- ja öl-
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1. Johdanto 
 

Puola on Euroopan Unionin merkittävimpiä jäsenvaltioita, se on pinta-alaltaan kuudenneksi ja väestöl-

tään seitsemänneksi suurin. Puolan rooli on yhtä merkittävä myös ruoantuottajana. Puolan elintarvike-

teollisuus sijoittuu liikevaihdoltaan EU-maista seitsemänneksi, sen 38 miljardin euron liikevaihto vastaa 

lähes 5 % EU maiden elintarviketeollisuuden liikevaihdosta. 

 

Puolassa on maatalousmaata EU-maista viidenneksi eniten, maan maatalousmaan osuus EU:n maata-

lousmaasta on 8,4 %. Maa- ja puutarhatuotteiden tuotannon merkitys on vieläkin suurempi kuin sen 

maatalousmaan osuus. Puola on EU:n kolmanneksi suurin viljan ja vihannestentuottaja sekä neljännek-

si suurin hedelmäntuottaja. Usean yksittäisen kasvin osalta maa on kärkisijalla. Puola on EU:n suurin 

kauran, rukiin, porkkanan ja omenan tuottajamaa, toiseksi suurin peruna tuottaja ja kolmanneksi suu-

rin rapsin ja sokerijuurikkaan tuottaja. Puolaan on muodostunut myös vahva kotieläinsektori, joka 

hyödyntää vilja – ja öljykasvisatoa. Maidon ja sianlihantuotanto on neljänneksi ja siipikarjantuotanto 

viidenneksi suurin EU:ssa. 

 

Puola on Pohjois-Euroopan näkökulmasta merkittävä toimija ja kauppakumppani; sen elintarvikevien-

nin ja tuonnin arvo Itämeren alueen EU jäsenmaiden kanssa olivat 4,7 ja 4,6 miljardia euroa vuonna 

2011. Itämeren maat vastaavat noin kolmannesta Puolan elintarvikkeiden ulkomaankaupasta. Maan 

tärkein kauppakumppani on Saksa, mutta Puola on onnistunut lisäämään vientiään kaikkiin Itämeren 

maihin. EU:hun liittyminen vuonna 2004 on vauhdittanut elintarvikkeiden vientiä merkittävästi. Puo-

lasta Suomeen suuntautuva elintarvikkeiden vienti on vuosien 2004 ja 2011 välillä yli nelinkertaistunut 

arvoltaan 24 miljoonasta eurosta 108 miljoonaan euroon.  

 

Puola on myös vilja-alalla merkittävä toimija Itämeren alueella. Se tuottaa lähes kolmasosan alueella 

tuotettavasta viljasta ja yli viidesosan rapsista. Vaikka maan oma kotieläintuotanto käyttääkin suurim-

man osan viljasta ja öljykasveista, jää teollisuudelle myös riittävästi raaka-aineita. Puolan mylly- ja 

tärkkelysteollisuuden osuus on liikevaihdolla mitattuna 17 % ja rehuteollisuuden osuus 19 % sektorin 

toiminnasta Itämeren alueella. 

 

Puolan elintarvikesektorin nykyiset rakenteet ovat historiallisen kehityksen tulos. Yli 40 vuoden ajan 

vallinnut sosialismi on jättänyt jälkensä ja määrittänyt kehityksen lähtökohtia 1990-luvulla. Taloudellis-

ten ja poliittisten muutosten myötä valtion omaisuus yksityistettiin ja 2000-luvulla alkanut voimakas 

investointiaalto ja modernisointi loivat pohjan Puolan elintarvikesektorin kasvulle EU jäsenyyden aika-

na. Elintarvikesektorin menestyksestä huolimatta on etenkin maataloudessa vieläkin paljon rakenteel-

lisia ongelmia. 

 

Tämä selvitys seuraa Vilja-alan yhteistyöryhmän aiempien maaraporttien ketjunäkökulmaa. Vilja- ja 

öljykasviketjuja tarkastellaan osa kerrallaan. Maatalouden tuotantopanosten, viljan ja öljykasvien, vil-

jakaupan ja viljaa käyttävien teollisuustoimialojen markkinoita käydään läpi kuvaten tuotannon kehi-

tystä, tärkeimpiä toimijoita, tuotanto ja omistusrakenteita sekä ketjun osien välisiä suhteita.  

  



Puolan vilja- ja öljykasviketjut               Vilja-alan yhteistyöryhmä, 2013 

3 

 

 

2. Maatalouden tuotantopanosmarkkinat 
 

Puolan tuotantopanosmarkkinoilla toimivat yritykset voidaan luokitella esimerkiksi niiden välittämien 

tuotteiden ja valikoiman perusteella. On yrityksiä, jotka erikoistuvat vain yhden tietyn panostuotteen 

myyntiin, kun taas toiset tarjoavat laajan valikoiman tuotantopanoksia ja niihin liittyviä palveluita. Eri-

koistuneista yrityksistä esimerkkinä ovat isojen konevalmistajien myyntitytäryhtiöt, jotka edustavat 

aina vain yhtä konemerkkiä. Suurimmilla valmistajilla, kuten Claas, John Deere, New Holland, Same 

Deutz Fahr, Kuhn jne. on oma koko maan kattava myyntiverkostonsa. Tuotantopanosmarkkinoilla toi-

mii myös yrityksiä, jotka tarjoavat laajan kirjon tuotantopanoksia kasvinsuojeluaineista pienkoneisiin ja 

siemeniin. Näiden yritysten määrä on kasvanut, sillä useat, aiemmin kapealle sektorille erikoistuneet 

yritykset, kuten siemenkauppiaat tai rehuvalmistajat ovat monipuolistaneet tarjontaansa ja myyvät 

nykyisin myös lannoitteita ja kasvinsuojeluaineita sekä tarjoavat neuvontapalveluja.  

 

Tuotantopanoksista lannoitteet ovat pääosin peräisin ulkomaan markkinoilta, tuonnin osuus on 65-

75 % (Pawlak et al. 2012). Maatalouskoneiden markkinoilla ulkomaiset yritykset ovat saaneet yhä vah-

vemman jalansijan. Myös siemenlajikkeista kasvava määrä on ulkomaisia, mutta itse siementuotanto 

tapahtuu Puolan tiloilla. Kasvinsuojeluaineet tulevat pääosin ulkomailta, tuonnin osuus tässä panos-

tuoteryhmässä on noin 70 %. 

 

Tuotantopanosten hinnat ovat kehittyneet Puolassa Suomea maltillisemmin. Esimerkiksi maatalous-

kemikaalien (kasvinsuojeluaineet ja lannoitteet) osalta ero on merkittävä. Tämä saattaa osaltaan joh-

tua rakenne-eroista lannoitemarkkinoilla. Tuotantopanosten maltillisemman hintakehityksen ansiosta 

Puolan elintarvikeketjut ovat nauttineet kustannuseduista muihin maihin nähden. Vaikka viljan hinnat 

ovat vaihdelleet EU:n hintakehitystä seuraillen, on panoshintakehitys tarjonnut suhteellista etua Puo-

lassa yleisesti toimiville kasvinviljelyä ja kotieläintuotantoa harjoittaville sekatiloille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maatalouden tuotantopanosten, viljojen ja rapsin hintaindeksit neljännesvuosittain, 2005=100%. 
Lähde: Eurostat database. 



Puolan vilja- ja öljykasviketjut               Vilja-alan yhteistyöryhmä, 2013 

4 

 

 

2.1. Lannoitteet, kasvinsuojeluaineet ja maanparannuskalkki 
 

Maatalouden rakennemuutos ravisteli Puolan lannoitemarkkinoita 1990-luvun alkupuolella, kun lan-

noitteiden käyttö putosi äkillisesti kahden vuoden sisällä 3,5 miljoonasta tonnista yhteen miljoonaan 

tonniin. Rahapulasta kärsineet viljelijät vähensivät tuotantopanosten käyttöä tai siirtyivät halvempiin 

vaihtoehtoihin. Tästä johtuen lannoitteiden tuonti Venäjältä kukoisti melkein koko 1990-luvun. Kiven-

näislannoitteiden jakelukanavat muuttuivat tämän myötä täysin ja alueellisesti järjestetty jakeluver-

kosto hävisi. Vuosien mittaan on perustettu uusia, lannoitteiden myyntiä ja jakelua hoitavia kauppayri-

tyksiä.  

 

Lannoitteiden käyttö ei ole palannut 1990-luvun alun korkealle tasolle. Kansallisten ja EU tukien yhtei-

senä seurauksena parantuneen maatilojen tulotason myötä, oli lannoitekäyttö kivunnut 1,95 miljoo-

naan tonniin vuoteen 2011 tultaessa. Puolalaiset viljelijät käyttävät pääosin kotimaisia lannoitteita, 

mutta esimerkiksi Tšekin läheisyydessä käydään usein ostamassa lannoitteita ja muita tuotantopanok-

sia rajan toiselta puolelta naapurimaan alhaisemman arvonlisäverotason takia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puolan NPK lannoitteiden kokonaiskäyttö vuosina 1980-2011. 
Lähde: World Bank (1980-2005), Eurostat (2006-2010), IERIGZ (2011). 
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Puolan lannoitetuotanto tehoaineeksi laskettuna 
Lähde: GUS, Agricultural Yearbook 2011 

 

 

Puolan lannoitetuotanto ylittää kotimaan käytön 5-20 %. Lannoitetuottajat ovat isoja yrityksiä ja ne 

vievät tuotteitaan ympäri maailmaa. Kaksi johtavaa typpilannoitevalmistajaa, Zakłady Azotowe Puławy 

ja Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach, fuusioituvat syksyllä 2012 ja yhteisen lehdistötiedotteensa 

mukaan ne muodostavat Euroopan toiseksi suurimman lannoitekonsernin.  

 

Puolan markkinoilla Zakłady Chemiczne "POLICE" on toiseksi suurin lannoitevalmistaja ja suurin NPK- 

lannoitteiden valmistaja. Sen vuosittainen tuotanto yltää 1,5 miljoonaan tonniin, josta puolet viedään 

ulkomaille. Anwil konsernin Włocławekissa sijaitseva tehdas on myös merkittävä typpilannoitteiden 

valmistaja. Se tuottaa ammoniumnitraattia ja kalsiumammoniumnitraattia ja tehtaan vuosikapasiteetti 

on lähes 1,2 miljoonaa tonnia. Anwil SA on polttoainejätti Orlenin kokonaisuudessaan omistama yritys.  

 

 

Johtavien lannoitevalmistajien liikevaihdot, milj. EUR 

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

ZA Puławy  332 347 296 359 424 509 526 620 760 490 583 846 

Anwil SA 294 297 291 279 348 371 508 747 788 585 632 794 

ZC "POLICE"  340 329 287 323 371 415 424 482 683 343 505 676 

ZA Tarnow 257 219 193 199 243 299 303 .. 367 263 388 465 

Lähde: Luettelo 500 największych polskich firm. Huom. Anwil-konsernin luvut sisältävät muovin ja muiden kemikaalien liikevaihdon.  
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Lannoitteiden käyttö hehtaaria kohti on noussut Puo-

lassa maan EU jäsenyyden aikana huomattavasti, 99 

kilosta 132 kiloon. Käyttöintensiteetti on vaihdellut 

tilojen taloustilanteesta ja hintasuhteista johtuen. 

Jäsenyyden alkuvuosina, 2004–2007 välisenä aikana, 

lannoitteiden käyttö lisääntyi tilojen parantuneen 

tulotason myötä. Lannoitteiden hinnannousu ja viljan 

hinnan aleneminen vähensi niiden käyttöä vuosina 

2009–2010. Öljykasvien ja viljojen hintasuhteet muut-

tuivat taas vuonna 2010 viljojen eduksi ja lannoittei-

den käyttö lisääntyi jälleen. Puolan NPK-lannoitteiden 

käyttö hehtaaria kohti oli EU:n viidenneksi korkein 

vuonna 2010 ja vuonna 2011 se ylitti 132 kg/ha.  

 

Lannoitteiden käytössä on kuitenkin suuria alueellisia 

eroja. Länsi- ja Pohjois-Puolassa lannoitteita käytetään 

noin kaksi kertaa enemmän kuin Kaakkois-Puolan 

maakunnissa. Kalkin käytössä on havaittavissa vielä 

suurempia eroja alueiden välillä. Viljojen ja etenkin 

vehnän keskisadot korreloivat selvästi lannoitteiden ja 

maanparannusaineiden käytön kanssa.  

 

NPK lannoitteiden ja kalkin käyttö, sekä viljan keskisadot alueittain satovuonna 2011/12. 

 Käyttö kg/ha Keskisadot t/ha 

NPK kalkki viljat vehnä 

Opolskie 232,4 104,8 5,1 5,8 

Wielkopolskie 174,1 41,3 3,3 4,1 

Kujawsko-pomorskie 171,6 61,5 3,6 4,3 

Dolnośląskie 170,0 58,2 4,3 4,8 

Pomorskie 141,4 49,8 3,6 4,8 

Łódzkie 139,0 29,8 3,1 3,9 

Zachodniopomorskie 135,5 63,2 3,6 4,2 

Śląskie 131,8 32,4 3,6 4,2 

Warmińsko-mazurskie 122,4 36,9 3,5 4,2 

Lubuskie 121,4 33,4 2,7 3,4 

Lubelskie 118,3 41,3 3,1 3,6 

Mazowieckie 104,5 24,9 2,6 3,2 

Podlaskie 97,4 14,8 2,6 3,0 

Świętokrzyskie 96,7 4,5 2,8 3,1 

Małopolskie 78,0 13,7 3,3 3,5 

Podkarpackie 67,7 14,6 3,0 3,3 

Puolan keskiarvo 132,2 38,4 3,3 4,1 

Lähde: Pawlak et al., 2012, s. 8. 

Puolan NPK käyttö hehtaaria kohti 
Lähde: GUS 2012 

kg/ha 
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Puolassa käytettävistä kasvinsuojeluaineista valtaosa tuodaan. Puolalaisten yritysten on vaikea kilpailla 

kansainvälisten jättikonsernien kanssa, jotka hallitsevat Puolan markkinoita omien myyntiorganisaati-

oiden tai maahantuontiyritysten kautta. Vuonna 2010 maan kasvinsuojeluaineiden kokonaiskäyttö oli 

tehoaineeksi laskettuna 20 000 tonnia, mikä tarkoittaa 1,6 kg tehoainekäyttöä hehtaaria kohti. Kasvin-

suojeluaineiden käyttö kasvoi 2000-luvulla voimakkaasti. Tähän oli syynä viljelijöiden parantunut tulo-

taso ja siten kasvanut mahdollisuus hankkia tuotantopanoksia, kuten lannoitteita ja kasvinsuojeluainei-

ta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasvinsuojeluaineiden kokonaiskäyttö tehoaineeksi laskettuna 
Lähde: Pawlak et al. 2012 

 

Maatalouden kemikaalipanoksista ainoastaan maanparannuskalkin käyttö ei kasvanut Puolan maatilo-

jen tulotason parantuessa. Vuosina 2004–2006 kalkin käyttö romahti 90 kilosta 40 kiloon hehtaaria 

kohti ja on jäänyt alle 40 kilon sen jälkeen. Varsinkin Itä-Puolan happamat pellot vaatisivat nykyistä 

korkeamman kalkituksen.  

 

2.2. Maatalouskoneet 
 

Maatalouden rakennekehitys koetteli myös Puolan maatalouskonemarkkinoita 1990-luvulla. Kysyntä 

laski ja konevalmistajat ajautuivat vaikeuksiin. EU jäsenyyttä edeltävinä vuosina investoinnit nostettiin 

kansallisessa maatalouspolitiikassa etusijalle. Maatalouskoneiden hankintaa edistettiin tukien kuten 

korkotuen avulla. Investointeja maatalouskoneisiin ovat lisänneet myös ennen EU:hun liittymistä SA-

PARD -ohjelman puitteissa maksetut tuet sekä vuosien 2004–2013 aikana EU:n maaseudun kehittä-

misohjelman puitteissa maksetut tuet. Näiden toimien kautta myös maatalouskoneiden kysyntä on 

elpynyt. Suotuisat investointitukijärjestelyt ovat johtaneet ulkomaisten konemerkkien nopeaan alue-

valtaukseen.  

 

Koneinvestointeja tuetaan Puolassa edelleen ja investointitukea niihin myöntää Maatalouden raken-

neuudistus- ja modernisaatiovirasto (Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture, AR-
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MA). Nykyään ARMA:lla on tarjolla viljelijöille mm. edullisia lainoja. Näissä lainoissa viljelijän oman 

osuuden tulee olla 40–50 % ja sellaiseksi hyväksytään vaikka yksityispankkilaina.  

 

Maatalouden koneinvestoinnit ovat kasvussa myös tilakoon kasvaessa ja suurten maatilojen vaurastu-

essa. Suuret tilat hankkivat entistä suurempia ja tehokkaimpia koneita. Viides osa traktoreista ja 44 % 

puimureista on yli 20 hehtaarin tilojen hallussa. 

 

Puolassa oli vuonna 2011 1,37 miljoonaa traktoria ja 152 100 puimuria. Traktoreista 184 000 on hankit-

tu vuoden 2004 jälkeen. Kaikkien traktoreiden keski-ikä on kuitenkin lähempänä 25 vuotta (Lorenco-

wicz and Figurski, 2010). Traktoreiden markkinat jakautuvat ulkomaisten ja puolalaisten valmistajien 

kesken. Ensirekisteröintien määrällä mitattuna ulkomaiset merkit ohittivat kotimaisten valmistajien 

myynnit vuonna 2008 (Lisowski, s. 16). Vuonna 2011 Puolaan tuotiin liki 12 600 uutta traktoria, joista 

94 % oli peräisin EU maista, kuten Italiasta (4000) Tšekistä (2000) Saksasta (1900) ja Ranskasta (1400). 

Suomesta vietiin Puolaan 450 traktoria samana vuonna.  

 

Traktoreiden ensirekisteröinnit romahtivat 1990-luvulla viljelijöiden heikon maksukyvyn takia ja ensi 

rekisteröinnit kasvoivat hiljalleen maan liityttyä EU:hun. Edellä mainituilla investointituilla on myös 

ollut vaikutusta traktoreiden hankintaan. Vuoden 2004 ja EU:hun liittymisen jälkeen traktorikauppojen 

määrä on vaihdellut kasvinviljelyn kannattavuuden mukaan. Osin kasvinviljelyn heikko kannattavuus 

jarruttaa maatalouskonekauppaa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puolassa valmistettiin vuonna 2010 3600 traktoria, joista vain vähän yli 40 % myytiin kotimarkkinoille. 

Maatalouskoneiden alalla suurin toimija on Plockissa toimiva CNH Polska, Case New Hollandin tytäryh-

tiö, joka valmistaa pääosin puimureita. Maatalouskoneita valmistava Pronar on kasvanut kymmenessä 

Traktoreiden lukumäärä Puolassa 
Lähde: GUS, Lisowski, Pawlak 

Viljelijöiden hankkimat traktorit vuosittain 
Lähde: GUS, Lisowski, Pawlak 
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vuodessa alan toiseksi suurimmaksi yritykseksi ehkä hieman erikoisella menestystarinalla. Ennen 

EU:hun liittymistä traktoreiden tuontivero oli asetettu huomattavasti korkeammaksi kuin varaosien 

tuontivero. Pronar aloitti traktoreiden kokoonpanon laadukkaista varaosista (Mitsubishi, Iveco, Deutz 

ja Carraro jne.) hyödyntäen Puolan edullisempaa kustannustasoa kuten työvoimaa. Nykyään se valmis-

taa laajan kirjon maatalouskoneita traktoreista paalauskoneisiin ja perävaunuihin. John Deere Polska 

on ensisijaisesti kansainvälisen jätin myyntiyksikkö, sillä ei ole omaa tuotantoa.  

 

Ursus oli pitkään maan tunnetuin ja suurin traktoritehdas, jolla on yli sadan vuoden historia maatalo-

uskoneiden valmistuksessa. Yritys joutui konkurssin partaalle 1990-luvun myllerryksen aikana. Vaikka 

Ursus-traktoreita valmistetaan edelleen, on alan perinteikäs lippulaiva kutistunut keskisuureksi yrityk-

seksi. Vuonna 2011 se fuusioitui Lublinin maatalouskonevalmistajan kanssa ja jatkaa nimellä Pol-Mot 

Warfama. Suurimpien valmistajien lisäksi maassa toimii iso joukko keskisuuria ja pieniä yrityksiä kuten 

Bury, Jar-Met, Agromasz, Mesko-Rol, Sipma, Krukowiak, Samasz ja Metaltech. Nämä valmistavat ruis-

kutuskoneita, äkeitä, kultivaattoreita ja erilaisia muita traktoriin liitettäviä koneita. Viljelijöiden käyt-

tämät pienkoneet ovat suurimmaksi osaksi Puolassa tehtyjä. 

 

Suurimpien maatalouskonevalmistajien liikevaihto Puolassa (milj. EUR) 

 sijainti 2007 2008 2009 2010 2011 

Case New Holland Plock 237 381 324 331 454 

Pronar Narew 124 139 84 120 160 

John Deere Polska Lublin .. 109 92 .. 142 

POL-MOT WARFAMA (Ursus) Lublin (Warsaw) 30 34 25 28 39 

Lähde: Lista 500 największych polskich firm. Rzeczpospolita, Polskie przedsiębiorstwa lista 2000. Yritysten kotisivuja. 

 

Käytettyjen maatalouskoneiden markkinat laajenevat nopeasti Puolassa. Erikoistuneet kauppayritykset 

tuovat käytettyjä koneita maahan Ranskasta, Saksasta, Hollannista ja jopa Japanista. Viljelijät tuovat 

koneita myös yksityishankintana. 

 

2.3. Siemenet 
 

Siemenmarkkinoilla puolalaiset yritykset ovat melko heikkoja, niillä ei ole varaa laajaan tutkimus- ja 

kehitystoimintaan, kuten suurilla ulkomaisilla kilpailijoilla. Vuonna 2011 kotimaisten viljalajikkeiden 

osuus viljelyssä olevista lajikkeista oli vielä 56 %, mutta se vähenee vuosi vuodelta. Siementuotanto 

tapahtuu kuitenkin Puolassa sopimustuotannon puitteissa. Yli 90 % myydystä sertifioidusta siemenestä 

on tuotettu Puolassa.  

 

Viljalajikkeet käsittävät 65 % sertifioidun siemenen markkinoista, loput ovat nurmen, vihannesten, 

perunan ja muiden kasvien siemeniä. Kaiken kaikkiaan sertifioidun siemenen käyttöaste viljoilla on 

ollut pitkään alle 10 %. Hallitus tarjoaa tukea sertifioidun siemenen käyttöön ja viime vuosina käyttöas-

te lähtikin nousuun. Satovuonna 2010/11 sertifioidun siemenen käyttö kasvoi kaikilla viljoilla kauraa ja 

kevätvehnää lukuun ottamatta. Hybridilajikkeet vauhdittavat kehitystä esimerkiksi maissin ja ruisveh-

nän kohdalla. Hybridimaissin siemen on käytännössä uusittava vuosittain siemensadon varmistamisek-
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si ja siksi sillä sertifioidun siemenen käyttöaste on noin 90 %. Sertifioitua ruisvehnän siementä viljelijät 

taas joutuvat käyttämään siksi, että kahden vuoden kylvöjen jälkeen omalla siemenellä sadon seassa 

olisi jo 50 % ruista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sertifioidun siemenen käyttö viljalajeittain 
Lähde: Pawlak et al. 2012, p. 32. 

 

3. Maatalous 
 

Puola oli Itäblokin harvoja maita, jossa maatalous säilyi perhetilavaltaisena läpi sosialismin ajan. Silti 

poliittiset ja taloudelliset uudistukset 1990-luvulla aiheuttivat paljon vaikeuksia, koska yhdyskunnan 

rakenteet ja maatalouden ympäröivän elintarvikeketjun muut osat muuttuivat olennaisesti. 

 

Vaikka EU jäsenyys on tuonut 2000-luvulla Puolan elintarvikesektorille modernisaatiota, kasvua ja uu-

sia markkinoita, kärsii maatalous edelleen vakavista rakenneongelmista. Suurin näistä on tilarakenteen 

pirstoutuneisuus. Puolalaisen maatilan keskikoko oli EU:n alhaisimpia, 8,3 hehtaaria vuonna 2011. Toi-

nen suuri haaste on tilarakenteen ja tilojen kehitystason alueellinen epätasaisuus. Maan länsiosan tilat 

ovat hyvin kehittyneitä, koillis- ja lounais- Puolassa taas on yhä taloudellisia ja sosiaalisia ongelmia. 

Näillä alueilla maatalous on edelleen yksi tärkeimmistä elinkeinoista.  

 

Kolmas rakenteellinen taakka on maatalouden liiankin suuri vaikutus Puolan talouteen. Virallisten tilas-

tojen mukaan maatalous työllistää vähän yli kaksi miljoonaa henkilöä (5,4 % väestöstä). Jos tähän lisä-

tään maaseudulla asuvat noin miljoona ”piilotyötöntä”, kotitarvetilat ja ne, jotka saavat sivutuloja 

maataloudesta, on maatalouden sosioekonominen vaikutus valtava. Kun huomioidaan tämän sektorin 

työvoimaintensiteetti, jää 2 %:n osuus BKT:sta vaatimattomaksi. 
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Puolan maataloustuotannon 

arvo käyvin hinnoin laskettuna 

oli 17 miljardia euroa vuonna 

2011. Puolan kotieläinsektori ja 

siihen liittyvät teollisuustoi-

mialat ovat edelleen vahvoja, 

mutta kasvinviljelyn osuus 

maataloustuotannon arvosta 

on kasvanut kymmenen viime 

vuoden aikana johtuen viljojen, 

vihannesten ja hedelmien vilje-

lyn lisääntymisestä. Viljoilla 

maataloustuotannon arvo kas-

voi vuoden 2007 yleisen hin-

nannousun ansiosta.  

 

Kotieläinsektorin suurimmat tuotantosuunnat olivat vuonna 2011 liha (5,3 mrd. EUR) ja maito (3 mrd. 

EUR). Kasvinviljelyn suurin ryhmä on viljat (2,6 mrd. EUR), josta puolet tuotannon arvosta tuli vehnän 

tuotannosta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotieläinsektori ja kasvinviljely tuotantosuunnittain (tuotannon arvosta laskettuna) 
Lähde: GUS 2012. 

 
 

Käytössä oleva maatalousmaa on vähentynyt Puolassa tasaisesti 1990-luvun alusta lähtien Euroopan 

yleisen suuntauksen mukaisesti. Puolassa maatalousmaata on poistunut käytöstä muita EU maita 

enemmän, maatalousmaan määrä (ha) on pienentynyt noin 15 % verrattuna EU:n 5 %:n keskiarvoon. 

Pääsyynä on ollut heikkolaatuisten peltojen poistuminen viljelystä, kun taas urbanisaatiolla ja raken-

tamisella on ollut suhteellisesti pienempi rooli. Vuonna 2011 maatalousmaata oli käytettävissä yhteen-

sä 15,4 milj. hehtaaria, josta peltokasviviljelyyn käytettiin 10,6 milj. hehtaaria ja loput oli hedelmäistu-

tuksia (0,4 milj. ha), laitumia (3,3 milj. ha) ja kesantoa (0,47 milj. ha) (GUS 2012, s. 120). 

Maatalouden rakenne tuotannon arvosta laskettuna. 
Lähde: GUS, 2012. 
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3.1. Viljan ja öljykasvien viljely 
 

Viljat muodostavat peltokasveista ylivoimaisesti suurimman ryhmän, vuonna 2011 niiden osuus oli 

70 % kylvöpinta-alasta. Muita tärkeitä kasveja ovat rapsi (8 % kylvöpinta-alasta), nurmet (8 %), peruna 

(4 %), sokerijuurikas (2 %), avomaan vihannekset (1,5 %) ja valkuaiskasvit (1,5 %)(GUS 2012, s. 77). 

 

Viljanviljelyn suosio selittyy yksinkertaisella viljelyteknologialla, viljojen pitkällä säilyvyydellä, helpolla 

varastoinnilla ja sillä, että tuote on aina nopeasti myytävissä (ARR, 2008). Tärkein viljantuotannon ta-

soa ylläpitävä tekijä on kuitenkin eräs tilojen rakenteellinen ominaisuus: Puolassa maatilat harvoin 

erikoistuvat yksittäiseen tuotantosuuntaan, sen sijaan valtaosa tiloista harjoittaa useampia sekä kas-

vinviljelyn että kotieläintuotannon suunnista. Tilat käyttävät kotieläintuotantoon etupäässä omaa vil-

jaa. Ilmiö kuvaa yhtä lailla maan pieniä, keskisuuria ja isoja tiloja. Puolalaiset maatilat – varsinkin viime 

vuosien markkinahinta-heilahdusten aikana – näkevät tuotannon monipuolistamisessa monta etua: 

kotieläintuotannon rehuntarve tyydytetään pääosin omalla tuotannolla ja riskiä hajautetaan eri tuot-

teiden kesken. Kolikon toisella puolella on resurssien pirstoutuminen ja niiden tehoton käyttö. Lisäksi 

etenkin pienillä ja keskisuurilla tiloilla luonnolliset tuottavuuden tunnusluvut – kuten hehtaarisato, 

rehukäyttösuhde tai maidontuotos jne. – jäävät huomattavasti jälkeen tehokkaasti toimivien erikoistu-

neiden tilojen luvuista.  

 

Puolan ilmasto, lämpösummat ja 

sademäärä suosivat peltokasvinvil-

jelyä. Silti pellon koko tuotantopo-

tentiaalia ei päästä hyödyntämään 

tuotantopanosten alhaisen käytön 

ja maatalouden rakenteellisten 

ongelmien vuoksi. Puolan keski-

määräiset hehtaarisadot ovat ver-

rattavissa Suomen vastaaviin lu-

kuihin. Suomessa alhaiseen sato-

tasoon vaikuttaa mm. ilmasto. 

Puolan leveysasteilla muualla Eu-

roopassa päästään lähes kaksin-

kertaisiin tuloksiin mikä viittaa 

tuotantopanosten riittämättö-

mään käyttöön.  

 

Viljojen viljelyala on pysynyt viime vuosikymmenen aikana tasaisesti 7,8–8,5 miljoonan hehtaarin välil-

lä. Tuotannon volyymi on ollut myös tasaista, vuosia 2003 ja 2006 lukuun ottamatta se on vaihdellut 

26–29 miljoonan tonnin välillä. Viljoista tärkein on vehnä, joka käsittää kolmasosan koko viljavolyymis-

ta, 32,3 % vuonna 2012.  

 

 

 

Viljan keskisadot Puolassa, Suomessa, Tanskassa ja Saksassa 
Lähde: Eurosatat database. 
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Puolan viljantuotanto viljalajeittain 2000–2012 
Lähde: Łopaciuk et. al. 2012 

 

   

Viljan suurin käyttäjä on kotieläinsektori ja suurin osa tästä viljasta käytetään tiloilla omiin rehutarpei-

siin. Viljojen välinen jakauma on viljelyalan ja tuotannon suhteen muuttunut vuosien 2000 ja 2012 väli-

senä aikana ennen kaikkea käyttökohteiden, markkinatilanteen ja hintasuhteiden muutosten seurauk-

sena. Vehnä on edelleen tärkein viljalaji, mutta sen merkitys on laskenut muiden edullisempien rehu-

viljavaihtoehtojen valloittaessa alaa.  

 

Rehuviljoista ohran ja ruisvehnän tuotanto on selvästi lisääntynyt rukiin kustannuksella. Ruis poistettiin 

EU:ssa intervention piiristä ennen Puolan EU:hun liittymistä, joten interventiohinnat eivät ehtineet 

vaikuttaa ruismarkkinoihin (EU DG-Agri, 2011, s. 3). Puolan kansallinen interventiovirasto (Agencja 

Rynku Rolnego, ARR) joutui purkamaan aiemmin kertyneitä ruisvarastojaan satokauden 2003/04 aika-

na.  

 

Ruista pidetään Puolassa yleisesti heikoimmin menestyvänä ja tuottavana viljalajina. Osa pelloista, 

joita on aiemmin käytetty rukiin viljelyyn, on viime aikoina poistunut viljelykäytöstä, kun niille on istu-

tettu metsää. Tähän on saanut tukea maaseudun kehittämisohjelmasta. Rukiilla on viljalajeista alhai-

simmat hehtaarisadot ja heikoin kannattavuus, joten metsänistutus vaihtoehtona on viljoista vähentä-

nyt juuri rukiin viljelyhalukkuutta. Lisäksi ruista on viljelty aina huonoimmilla lohkoilla. Sekä ruisvehnän 
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että ohran hinnat ja keskisadot ovat huomattavasti korkeammat kuin rukiilla, joten viljelijät valitsevat 

luonnollisesti yhä enemmän näitä viljalajeja viljelyyn. 

 

Kauraa on perinteisesti käytetty ensisijaisesti eläinten ruokintaan. Sitä viljellään heikoimmilla lohkoilla 

ja sen kannattavuus on ollut huono. Sikatilat ovat vähitellen siirtymässä ruokinnassa kaurasta ohran 

käyttöön. Yleisesti ottaen kauraa ei arvosteta eikä sitä kelpuuteta ulkomaankauppaan. Puolassa kauran 

potentiaalia elintarvikemarkkinoilla ei tiedosteta.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puolan viljantuotannon rakennemuutos 
Lähde: Łopaciuk et. al. 2012 

 

 

Maissin viljelyn yleistyminen ja sen viljelyalan nopea kasvaminen osoittaa Puolan viljanviljelyn suun-

tautuvan enemmän rehuviljojen tuotantoon. Puolassa ei ole perinteisesti viljelty maissia, vaan sitä on 

tuotu Keski-Euroopasta. Yleisesti Euroopassa maissin tuotantoalue on selvästi työntymässä entistä 

pohjoisempaan, minkä huomaa Puolan lisäksi myös Saksassa kasvaneista tuotantovolyymeista.  

 

Maissin tuotanto kasvoi Puolassa varsinkin vuosina 2011 ja 2012. Vuoden 2012 tuotantomäärä oli kaksi 

kertaa suurempi kuin vuoden 2010 ja nelinkertainen vuoden 2000 tasoon verrattuna. Maissin suosiota 

on lisännyt sen viljelyn hyvä kannattavuus sekä soveltuvuus bioetanolin tuotantoon. Vuoden 2012 

piikkiä selittävät myös alkuvuoden sääolosuhteet. Poikkeuksellisen vähäluminen ja ankara talvi verotti 

syysviljoja ja keväällä, kun tuhoutuneita peltoja uudelleen kylvettiin, nousi suosikiksi maissi. Maissin 

kylvösiementä oli hyvin saatavilla markkinoilla ja sen kylvö ajoittui viljoista viimeiseksi, aina toukokuun 

puolelle. Tulevina vuosina maissin tuotannon ennustetaan jäävän vuoden 2012 huipusta, mutta pitkäl-

lä aikavälillä maissin viljely kasvaa muiden viljalajien kustannuksella. 

 

3.2. Puolan maatilarakenne 
 

Puolan maatalous on pientilavaltainen ja rakennekehitys on hidasta. Tilojen keskikoko kipuaa ylös erit-

täin hitaasti. Virallisissa tilastoissa seurataan yli hehtaarin kokoisten tilojen tunnuslukuja. Näiden tilas-
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tojen mukaan maatilojen keskikoko vuonna 2000 oli 7,2 ha ja nyt kaksitoista vuotta myöhemmin yhä 

vain 8,3 ha. Tilarakenne on myös alueellisesti vinoutunut, Kaakkois-Puolan tiloista 60–80 % on alle vii-

den hehtaarin yksiköitä, kun taas suurten ja keskisuurten tilojen merkitys on suurempi Länsi- ja Poh-

jois-Puolassa. Luoteis-Puolan tiloista 25–35 % on yli 15 hehtaarin kokoisia.  

 

Alueellisen epätasaisuuden syyt ovat osin historiallisia. Länsi-Puolan maataloudessa toimi isoja valtion 

tiloja ja muita suuria yksiköitä sosialismin ja sitä edeltävänä aikana, kun taas Keski- ja Itä-Puolan perhe-

tilat ovat perinteisesti olleet pieniä. Toinen syy on alueiden väliset taloudelliset erot. Länsi-Puolan elin-

keinorakenne on monipuolisempi ja tukeutuu taloustoimialojen laajaan kirjoon Saksan läheisyyden 

ansiosta. Sen sijaan Kaakkois- ja Itä-Puolassa maatalous on monin paikoin seudun ainoa elinkeino.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yli hehtaarin kokoisten yksityistilojen jakautuminen kokoluokittain ja alueittain vuonna 2011. 
Lähde: GUS, Annual Statistical yearbook, p. 319. 

 

 

Kokonsa lisäksi tilat eroavat toisistaan myös käyttämänsä viljelyteknologian, koneiston ja työvoiman 

suhteen. Keskisuuret ja isot tilat viljelevät kymmeniä tai useita satoja hehtaareita, ja niiden konekanta 

on mitoitettu sen mukaisesti. Viime vuosien koneinvestoinnit on tehty suurimmaksi osaksi tässä koko-

luokassa. Puolalaisten tutkimusten mukaan isoilla tiloilla työvoiman käyttö on tehokkaampaa, ne työl-
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listävät vähemmän henkilöitä hehtaaria kohti kuin pienet tilat. Lisäksi isojen tilojen työntekijät ovat 

paremmin koulutettuja ja tilanhoitajat nuorempia kuin pienillä tiloilla (CIR 2010, s. 4). 

 

Koska maatilat eivät erikoistu yksittäisiin tuotantosuuntiin, on vaikea saada tietoa esimerkiksi puolalai-

sista viljatiloista erikseen. Tilastoista voi kuitenkin nähdä, miten viljaa tuottavien tilojen rakenne on 

kehittynyt. Viljaa tuottavien tilojen määrä laski 1,67 miljoonasta 1,19 miljoonaan vuosien 2003 ja 2010 

välillä, mikä johtuu melkein täysin alle viiden hehtaarin tilojen poistumisesta tuotannosta. Samanaikai-

sesti viljaa tuottavien tilojen käytössä oleva maatalousmaa väheni 13,7 miljoonasta hehtaarista 13 

miljoonaan. Tilarakenteen keskittyminen etenee erittäin hitaasti, isojen yli 80 hehtaarin tilojen 19 % 

osuus pinta-alasta ei juuri ole muuttunut tarkasteluajanjaksolla. Keskisuurten 20–80 hehtaarin tilojen 

osuus kasvoi 13 %:sta 17 %:iin vuosien 2003 ja 2010 välisenä aikana. Yhteensä yli 20 hehtaarin tilojen 

hallussa oli 36 % viljelymaasta vuonna 2010. Puolassa kauppaan tuleva vilja ja öljykasvit ovat peräisin 

miltei yksinomaan tästä tilakokoluokasta.  

 

Keskittyneisyyttä kuvaa se, että 50 000 tilaa 1,2 miljoonasta eli 4 % viljaa tuottavista tiloista vastaa 

lähes täysin Puolan kaupalliseen tarkoitukseen tuotetusta viljasta ja öljykasveista. Ison mittakaavan 

tuotanto tapahtuu suurimmilla tiloilla, jotka muodoltaan ja toiminnaltaan muistuttavat enemmän 

maatalousyhtiöitä. Vuonna 2010 Puolassa oli 6 400 yli 80 hehtaarin tilaa, jotka viljelivät keskimäärin 

400 hehtaaria. Nämä sijaitsevat lähes poikkeuksetta maan länsi- ja pohjoisosissa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viljaa viljelevien tilojen rakennekehitys 
Lähde: GUS, Eurostat, Agricultural Cenzus 2010. 

 

3.3. Puolalaisten tilojen tyyppiluokitus 
 

Puolalaiset tilat voidaan jakaa karkeasti kolmeen kokoluokkaan. Tilojen toimintatavat, käytetyt panok-

set, strategia ja markkinakäyttäytyminen eroavat luokittain toisistaan olennaisesti. 

 

 

Tilojen lukumäärä Pinta-ala 
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(1) Isot-keskisuuret markkinasuuntautuneet tilat 
 

Edistyneimpien tilojen lukumäärän arvioidaan olevan 30–50 000 välissä. Tähän ryhmään lukeutuvat 

mm. entiset valtion tilat, jotka jatkavat maatalousyrityksinä. Lisäksi ryhmä sisältää muita suuria tiloja ja 

osan keskisuurista tiloista. Nämä tuottavat yhteensä yli 85 % kauppaan tulevasta viljasta ja lähes 100 % 

rapsista. Niillä on oma varastokapasiteetti, joko perittyjä vanhantyyppisiä tasovarastoja (hallivarastoja) 

tai uusia metallisiiloja. Nykyään ne myyvät viljaa usein 1-2 kuukautta puinnin jälkeen, kun niillä on 

enemmän aikaa paneutua markkinointiin, mutta jos tilan taloudellinen tilanne vaatii nopeaa tulorahoi-

tusta saatetaan viljaa myydä heti puintikaudella. 
 

Markkinasuuntautuneet tilat käyttävät nykyaikaisia koneita, usein sertifioitua siementä ja olosuhteisiin 

ja markkinakohteisiin valittuja lajikkeita. Parhaat saavuttavat erinomaisia hehtaarisatoja. Vehnän kes-

kihehtaarisadot ovat näillä tiloilla 10 tn/ha ja rukiin 8 tn/ha mikä on kilpailukykyinen taso jopa saksalai-

siin tiloihin verrattuna. Tuotanto näillä tiloilla tapahtuukin Saksan markkinoita silmällä pitäen. Markki-

nasuuntautuneiden tilojen sadot ovat keskimäärinkin maan korkeimpia ja sääolosuhteiden vaikutus 

keskisatoon on pienin. Pienemmät tilat tässä luokassa ostavat traktoreita tai puimureita käytettyjen 

koneiden markkinoilta. Suurimmat tilat käyttävät ulkoista työvoimaa. Puolan maatalouslaki vetää per-

hetilan rajan 300 hehtaariin, joten kaikki tämän ylittävät tilat toimivat yrityksinä. Myös pellon vuokraus 

on yleisintä tässä luokassa. Valtio on suurin pellon vuokralle antaja. 

 

(2) Keskisuuret sekatilat 
 

Tähän ryhmään kuuluu noin 100 000 20–30 hehtaarin kokoista tilaa, jotka vastaavat yhteensä noin 

10 %:sta markkinoille tulevasta viljasta. Viljan myynti ei ole säännöllistä, vaan tilat myyvät viljaa mark-

kinoille satunnaisesti, silloin kun niillä on varastoja yli oman tarpeen, viljan hinnat ovat houkuttelevia, 

tai kun ne tarvitsevat tuloja. Viljavarastot ovat näillä tiloilla pieniä ja vanhanaikaisia rakennuksia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viljelyalan jakautuminen eri viljalajeille tilakokoluokittain vuonna 2010  
Lähde: Lopaciuk, mimeo 
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Keskisuuret sekatilat käyttävät 10–20 vuotta vanhoja maatalouskoneita, jotka edustavat vanhoja koti-

maisia tai muita itäeurooppalaisia merkkejä. Melkein jokaisella tilalla on viljanviljelyn lisäksi jotain koti-

eläintuotantoa ja omaa viljaa käytetään kotieläinten ruokinnassa. Tämä antaa joustavuutta ja mahdol-

listaa nopean sopeutumisen muuttuviin markkinatilanteisiin. Esimerkiksi korkeiden viljan hintojen ai-

kaan tilat myyvät oman laadultaan hyvän viljansa jolle on markkinoilla kysyntää ja ostavat tilalle koti-

eläinten ruokintaan halvempia rehuviljaseoksia. 

 

(3) Pientilat 
 

Pientilat ovat alle 10 hehtaarin kokoisia ja niitä on Puolassa yli miljoona. Edellisen ryhmän tapaan nä-

mäkin harjoittavat sekä kasvinviljelyä että kotieläintuotantoa. Tilan toiminnan päätarkoituksena on 

usein kotitarpeen tyydyttäminen. Maataloustuotteita myydään markkinoille harvoin, vain silloin jos 

viljaa on yli oman tarpeen. Tuotantopanosten käyttö on erittäin vähäistä. Toiminnan ja selviytymisen 

kannalta on olennaista, että perheen tai suvun työvoimajärjestelyt joustavat aina tarpeen mukaan. 

Erikokoiset tilat keskittyvät eri viljalajien tuotantoon. Vehnä- ja maissiala on suurin isoilla tiloilla, jotka 

tuottavat viljaa kaupallisiin tarkoituksiin. Nämä vastaavat myös lähes täysin rapsin tuotannosta. Pienet 

ja keskisuuret tilat puolestaan tuottavat suhteessa enemmän ruista, kauraa ja viljaseoksia, jotka ovat 

selvästi tarkoitettu omien kotieläimien ruokkimiseen. 

 

3.4. Puolan viljatase-ennusteet 
 

Puolan viljantuotanto on vaihdellut 26–29 miljoonan tonnin välillä vuosia 2003 ja 2006 lukuun otta-

matta. 2000-luvulla valtakunnan tasolla viljan tarjonta on ylittänyt kysynnän 1-7 miljoonalla tonnilla. 

Kuitenkin tuotannon alueellisen epätasapainon vuoksi Puola on joka vuosi sekä tuonut että vienyt vil-

jaa samanaikaisesti (ks. tarkemmin luku 4).  

 

Puolassa viljan merkittävin käyttäjä on rehusektori. Viljaa käytetään maatilojen lisäksi rehuteollisuu-

dessa. Rehuviljasta tiloilla käytetään lähes kaksi kolmasosaa, mikä on selvästi EU:n vastaava keskiarvoa 

korkeampi taso. Rehuteollisuuden osuudeksi jää karkeasti kolmasosa koko käytöstä.   

 

Myllyteollisuudessa käytetään eniten vehnää (4 milj. tn) ja ruista (0,9 milj. tn). Muu vilja teollisuuskäyt-

tö käsittää tärkkelys-, mallas- ja alkoholiteollisuutta. Puolan yksityiskohtaiset viljataseet viljalajeittain 

löytyvät Liitteestä 1. 

 

Rehukäytössä näkyy selvästi kolmen vuoden pituisina toistuvien sikasyklien aiheuttamat kysyntä- ja 

tarjontavaihtelut, joiden merkitys on vähentynyt maan liityttyä EU:hun. Puolan rehu-lihaketju on ollut 

yhä tiukemmin kytköksissä Saksan, Tanskan ja muiden Keski-Euroopan maiden vastaaviin, joten mark-

kinan epätasapaino korjautuu lyhyessä ajassa tuontieläimillä, tuontilihalla tai vastaavasti viennillä. Tu-

levaisuudessa sikasyklien merkitys hävinnee viljataseen rehukäyttöpuolelta täysin. Rehun käyttökoh-

teiden välillä alkanut rakennemuutos saattaa jatkua myös tulevina vuosina. Sianlihantuotanto on me-

nettänyt merkityksensä EU jäsenyyden aikana, toisaalta siipikarjanlihan tuotanto on voimakkaasti kas-

vanut. Lopputuloksena viljan rehukäytön kokonaisvolyymi ei ole muuttunut olennaisesti ja rehuviljan 

kysynnän ennustetaan pysyvän samalla tasolla myös lähivuosina.  
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Puolan viljatase 2000-2018 
Lähde: IERIGZ ja MTT. 

 

Viljan muiden käyttökohteiden kohdalla pitkän ajan trendien odotetaan jatkuvan. Myllyjen jauhatus 

vähenee hiljalleen, mutta muiden teollisuustoimialojen viljankäyttö korvaa elintarvikekäytön aiheut-

taman kysynnän laskun. Teollisuuskäyttö ja vientimarkkinoilla avautuvat mahdollisuudet saattavat 

nostaa Puolan viljantuotannon muutaman vuoden sisällä 30 miljoonaan tonniin nykyisestä 27 miljoo-

nasta tonnista.  

4. Logistiikka, viljakauppa ja viljan ulkomaankauppa 
 

Puolan viljasadosta vain kolmasosa päätyy markkinoille. Eri viljojen sadoista vehnällä on suurin kaup-

paantulo-osuus, noin 55–60 % tuotannosta, kun taas kauran ja ruisvehnän vastaava luku jää 10 %:n 

tienoille (tarkemmat luvut löytyvät Liitteestä 1). Ruissadosta karkeasti 20-25 % ja ohrasadosta 15-25 % 

myydään viljakaupan toimijoille. Ruis käytetään ensisijaisesti elintarvikkeisiin ja ohra maltaaksi. Loput 

käytetään rehuteollisuudessa. Rapsi myydään lähes kokonaan joko kauppa- tai teollisuusyrityksille. 

 

Viljakauppa on suurten kansainvälisten jättien käsissä. Suurimmat toimijat, Cargill, Louis Dreyfus, Glen-

core ja Toepfer hallitsevat noin puolta Puolan viljakaupasta, mukaan lukien sekä Puolan teollisuusyri-

tysten viljantarpeen että viennin. Yritykset omistavat satamissa viljanvarastokapasiteettia. Toinen puoli 

viljakaupan markkinoista on pienempien tai paikallisten kauppayritysten ja teollisuusyritysten hallussa. 
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Viljan varastointi oli aiemmin järjestetty Puolan Viljavarasto-organisaation puitteissa, joka yksityistet-

tiin erittäin hitaasti 1990-luvulla. Tähän sisältyivät aikoinaan mm. isojen myllyjen varastot. Nykyään 

isojen valtiontilojen jatkajilla on edelleen tasovarastot, mutta nämä ovat rakentaneet myös uudenlaisia 

metallisiiloja. Rehuyrityksillä ja myllyillä on edelleen käytössä sosialismin aikana rakennettuja isoja 

varastoja, jotka ovat kooltaan 24 tai 48 tuhannen tonnin komplekseja. Ne sisältävät 12 tai 24 kahden 

tuhannen tonnin betonisiiloa. 

 

Vanhan varastokapasiteetin käyttöaste ylitti 50 % vuoden 2004 jälkeisellä huippujaksolla. Varastointi 

oli tuottavaa ja varmaa liiketoimintaa EU:n intervention aikaan. Kuukausittaiset maksut takasivat myös 

toiminnan ennakoitavuuden. Nykyään käyttöaste on 20–30 %:n luokkaa.  

 

Puolassa on myös uusia varastoja. Kahden viime vuosikymmenen aikana maatiloilla on rakennettu asi-

antuntija-arvioiden mukaan peräti 6-7 milj. tonnia varastokapasiteettia. Nämä ovat melkein poikkeuk-

setta metallisiiloja. Rakentamisintoa ovat lisänneet entisestään vuoden 2007 jälkeiset viljan hintahei-

lahtelut.  

 

Puola vie ja tuo viljaa vuosittain, maan pohjois- ja luoteisalueet muodostavat vientivyöhykkeen, kun 

taas vastaavasti kaakkoisalueet tuontivyöhykkeen. Puolan vuosittaisiin vientimahdollisuuksiin vaikut-

taa EU:n ja ennen kaikkea Saksan hintataso, ei niinkään Puolan tuotantotaso. Vastaavasti tuonti mää-

räytyy eteläisten naapurimaiden Slovakian ja Unkarin hintatason mukaan. 
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vienti määräytyy Saksan 

hintatason mukaan 

vientivyöhyke 

tuontivyöhyke 

S
a

k
s
a

 

Tšekki, Slovakia, Unkari 

tuonti määräytyy Tšekin, Slovakian 

ja Unkarin hintatason mukaan 

U
k

r
a

i
n

a
,
 
V

a
l
k

o
v
e

n
ä
j
ä

,
 
 

K
a

z
a

k
s
t
a

n
 



Puolan vilja- ja öljykasviketjut               Vilja-alan yhteistyöryhmä, 2013 

21 

 

 

Puola on iso maa, mutta samalla etäisyydet Keski-Euroopan ovat lyhyitä. Kuljetuskustannukset ja viljan 

hinnat huomioon ottaen eteläpuolalaisille teollisuusyrityksille on kannattavampaa ostaa viljaa rajan 

toiselta puolelta kuin Pohjois-Puolasta. Naapurimaiden hintasuhteista ja Puolan omasta tarjontatilan-

teesta riippuen vienti ja tuontivyöhykkeiden rajat voivat siirtyä huomattavastikin jopa saman satokau-

den aikana.  

 

Viljanvientiä varten kauppayritykset keräävät viljaerät lähinnä Puolan länsi- ja pohjoisosista ja kuljetta-

vat ne rekoilla tai junalla satamiin. Viljan vienti tapahtuu Gdynian, Gdanskin tai Szczecinin satamien 

kautta, joilla on valmiudet lastata 25 tuhannen tonnin aluksia. 

 

Saksalla on selkeitä etuja viljalogistiikassa, Hampurin satama pystyy käsittelemään suuria aluksia ja ne 

voidaan lastata nopeasti. Puolan satamien lastausnopeus on neljä kertaa hitaampaa. Yksi päivä aluksen 

ylimääräistä odotusaikaa voi maksaa jopa 150 000 dollaria. Tämä on haitta verrattuna Ranskaan ja Sak-

saan, joilla on noin 5-6 €/tn etu pelkästään lastauksesta. Yhteensä Puolan viljanviejien pitää pystyä 

noin 10-12 €/tn edullisempaan hintaan ollakseen kilpailukykyisiä Länsi-Euroopan suuriin viljanviejiin 

verrattuna. 

 

Keski-Euroopan maiden välillä vienti ja tuonti hoituvat pyörillä. Ulkomaankaupan tärkeimmät suunnat 

ovat Saksa, Ukraina, Valkovenäjä ja Slovakia, joiden kautta vilja kulkee junalla. 

 

Vienti- ja tuontitilastot vahvistavat, että Puola vie ja tuo samanaikaisesti samoja viljalajeja. Merkittävin 

vientivilja on ollut vehnä, mutta maissi on nopeasti noussut toiseksi tärkeimmäksi vientiartikkeliksi. 

Viennin pääkohteena on Saksa ja satamien kautta muut maat. Ruista viedään pääosin Saksaan rajan 

toiselle puolelle rehukäyttöön. Tärkeimmät tuontiviljat ovat olleet vehnä, ohra ja maissi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puolan viljan vienti ja tuonti viljalajeittain 
Lähde: Eurostat database. 

Vienti Tuonti 
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5. Teollisuustoimialat 
 

5.1. Mylly-leipomo ketju 
 

Myllyteollisuuden markkinarakenne  

 

Puolan myllyteollisuuden markkinarakenne on erittäin hajanainen. Maassa on lähes 500 myllyä, joista 

suurimmatkaan eivät yllä 10 %:n markkinaosuuteen. Johtavilla yrityksillä on useita myllyjä ja silti vain 

noin 5-8 % maan jauhatuskapasiteetista. Puolan koko jauhatuskapasiteetti oli vuonna 2011 lähes 7 

milj. tonnia ja jauhatus 4,8 milj. tonnia. Kapasiteetin käyttöaste jäi siis alle 70 %:n. Muutaman ison myl-

lyn lisäksi maassa toimii satoja keskisuuria paikallismyllyjä, joiden vuosikapasiteetti vaihtelee 10 000-

100 000 tonnin välillä.  

 

Isojen myllyjen suurin haaste on kireä kilpailu ja pienet marginaalit perinteisten jauhojen markkinoilla. 

Suurimmat yritykset vastaavat haasteeseen monipuolistamalla toimintaansa. Yhä useammat laajenta-

vat tuotantoaan erikoisjauhoihin ja -tuotteisiin tai muille toimialoille kuten pasta- ja leipomoteollisuu-

teen. Erikoistuotteina voi olla hiutaleita, ryynejä ja mysliä, mutta myös erikoisjauhoja kuten alhaisen 

valkuaistason jauhot makeis- ja keksiteollisuudelle sekä aamiaismurovalmistajille. Ohra on myslin ja 

hiutaleiden suosittu raaka-aine. 

 

Kilpailu on kovinta keskisuurten myllyjen keskuudessa, jotka kilpailevat perinteisillä tuotteilla ja mene-

telmillä. Koneet ja rakennukset ovat usein vanhentuneita ja heidän ainoana kilpailuvalttinaan on muita 

alhaisempi kustannustaso ja hinta.  

 

Alan mielenkiintoinen erikoispiirre on joukko pienmyllyjä, joiden vuosijauhatus vaihtelee 1000- 10 000 

tonnin välillä. Pienmyllyt jauhavat erikoisseoksia mm. viljelijöille, esimerkiksi 50 % jauhoja ja 50 % le-

settä. Jauhot soveltuvat kotileivontaan, leivän ja kakkujen paistamiseen, kun taas lese korkeamman 

proteiini- ja kuitupitoisuutensa takia soveltuu hyvin eläinten ruokintaan. Myös pienleipomot käyttävät 

usein pienmyllyjen jauhoja. Luomutuotteita valmistavat myllyt ovat myös kooltaan pieniä. 

 

Suurimpien toimijoiden kuvaus 

 

Polskie młyny on Puolan myllyteollisuuden suurin yritys. Sillä on kolme myllyä, yrityksen jauhatuskapa-

siteetti on yhteensä 560 000 tonnia. Suuri tuotevalikoima sisältää melko perinteisiä artikkeleita kuten 

jauhoja, ryynejä ja leseitä. Erikoistuotteena on kotitalouksille suunnattu jauhoseos leivän leivontaan. 

Polski młynyn suurin mylly sijaitsee Szymanówissa, jonka vuosittainen jauhatuskapasiteetti on 290 000 

tonnia. Vuonna 1948 rakennettu Kluczborkin mylly peruskorjattiin vuonna 2007, sen jauhatuskapasi-

teetti on 140 000 tonnia vehnää ja 18 000 tonnia ruista. Myllyn yhteydessä on 55 000 tonnia varasto-

kapasiteetti, jota myös vuokrataan. Yrityksen vanhin mylly on Nakłon , jolla on yli 200 vuotta historiaa. 

Se uudistettiin vuosina 2003–04. Nykyään sen jauhatuskapasiteetti on 110 000 tonnia vuodessa. 
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Diamant International Polskalla on neljä isoa myllyä ja yksi pienempi, yhteensä 470 000 jauhatuskapa-

siteettia. Yritys kuuluu itävaltalaiskonsernille ja on muuttanut nimensä syksyllä 2012 Good Milliksi. 

Dr Cordesmeyer Sp. z o.o. (Gdańskie Młyny) on Puolan suurimpia myllyjä ja on saksalaisomistuksessa. 

Kolmen myllyn (Krakow, Gdansk, Wroclaw) yhteisjauhatuskapasiteetti on noin 350 000 tonnia vuodes-

sa. 

 

Interchemall Jelonki toimi Ostrow Mazowieckiessä. Se on harvoja esimerkkejä mylly-leipomo ketjun 

sisäisestä vertikaalisesta integraatiosta. Samoilla omistajilla on myös leipomoyritys, mutta nämä pide-

tään erillisinä yrityksinä kilpailusyistä. 

  

Młyny Stoisław on perustettu ja rakennettu vuonna 1970. Yrityksellä on isoja siiloja, lähes 100 000 

tonnia varastokapasiteettia. Yritys on osittain vielä valtion omistuksessa ja sen yksityistäminen viljeli-

jöiden omistukseen ei yrityksistä huolimatta ole onnistunut. Mylly on edelleen myytävänä sijoittajille. 

Młyny Stoisław on monipuolinen viljan jalostaja, jauhojen ja rehun lisäksi se tuottaa erikoishiutaleita ja 

ryynejä esimerkiksi ohrasta ja tattarista. 

  

Młyny Szczepanki Sp. z o.o on perheomistuksessa toimiva yritys, jolla on kaksi vehnämyllyä ja yksi 

ruismylly Pohjois-Puolassa. Jauhatuskapasiteetti on yhteensä 200 000 tonnia, mutta sitä on tarkoitus 

laajentaa 290 000 tonniin lähiaikoina. Lisäksi omistajilla on maataloustuotantoa yhteensä 8000 hehtaa-

rilla (3600 ha omaa ja 4400 ha vuokrattu) hyvin tuottavilla pelloilla. Tiloilla viljellään viljaa ja sokerijuu-

rikasta ja niillä on erilaista kotieläintuotantoa.  

 

Przedsiębiorstwo Przetwórstwa Zbożowego "KAPKA" Sp. j. Yrityksellä on kaksi myllyä yhteensä noin 

200 000 tonnia jauhatuskapasiteettia vuodesta. Jauhatuksesta viidesosa on ruista. Omistajilla on myös 

leipomo, joka on integroitu yrityksen toimintaan. Lisäksi heillä on kuusi kauppaa, joissa myydään omia 

mylly- ja leipomotuotteita. 

 

PPHU MŁYNPOL Sp.j. on vehnän jauhatukseen erikoistunut mylly Gromadkassa, Tšekin ja Saksan rajan 

tuntumassa. Komplexmłyn Spółka z o.o., Wągrowiec on erikoistunut kaurahiutaleiden, ryynien ja mys-

lin tuotantoon. 

 

Puolalaiset myllyt ostavat raaka-aineensa tarkan spesifikaation perusteella, sopimus tehdään päivän 

markkinahinnalla ja toimitus tapahtuu lyhyen ajan sisällä. Aiempina vuosina myllyt kokeilivat ennak-

koon tehtyjä toimitussopimuksia viljelijöiden kanssa, mutta sopimusten noudattamisen kanssa on ollut 

jatkuvasti ongelmia. Viimeksi vuoden 2010 rankkasateiden aiheuttama tulva aiheutti viljapulaa, jolloin 

viljelijät eivät pystyneet täyttämään toimitusvelvollisuuksiaan. Myös korkeiden viljanhintojen vuosina 

toimitussopimuksia rikottiin jatkuvasti. Nykyään myllyt solmivat harvoin tuotantosopimuksia etukä-

teen. Myllyt ostavat viljaa sekä suoraan että kauppayritysten kautta. Yleensä isot myllyt tuntevat jokai-

sen varteenotettavan viljantuottajan 200 kilometrin säteellä.  

 

Liikevaihdoltaan mylly-leipomo ketjun suurin yritys on Nestlé-konserniin kuuluva Nestlén ja General 

Millsin maailmanlaajuisen yhteisyrityksen Cereal Partnersin Puolan yksikkö, CPP Toruń Pacific. Se val-

mistaa Nestlé corn flakes aamiaismuroja ja viljapohjaisia välipalatuotteita kuten patukoita. CPP Toruń- 
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Pacific on alan suurin tuotantoyksikkö Keski- ja Itä-Euroopassa, sen valikoimaan kuuluu 28 eri tuote-

merkkiä ja 70 % tuotannosta viedään EU maihin, Venäjälle, Turkkiin ja Lähi-itään.  

 

Makarony Polskie on maan johtava pastan valmistaja, jolla on kaksi tehdasta Rzeszowissa ja Plockissa. 

Tuotantolinjat on hiljattain modernisoitu. Yritys myy tuotteitaan etupäässä Puolan markkinoille. 

 

 

Mylly-leipomoketjun tuotteiden tuotanto (tuhat t) 

 2003 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Vehnäjauhot 2418 2400 2093 2229 2230 2201 2300 

Ruisjauhot 261 234 218 218 201 214 220 

Pasta 123,2 155,3 153,1 181,6 177,2 183 185 

Hiutaleet ja ryynit 77,9 111,6 103,2 108,4 110 107,6 113 

Tuoreleipä 1556 1523 1684 1663 1675 1601 1650 

Kahvileipä 236,5 417,7 388,9 432,1 396,1 390,1 400 

Lähde: Rynek zboz 43/2012 s. 19. Huom. sisältää vain yli 9 työntekijän teollisuusyritysten tuotantoa. 

 

 

Leipomoteollisuuden markkinarakenne 

 

Leipomoteollisuus on pirstoutuneimpia teollisuustoimialoja Puolassa. Markkinoilla toimii suurehkoja 

yrityksiä, mutta nekin kattavat vain maan yksittäisiä alueita. Koko maan kattavia leipomoyrityksiä ei 

Puolassa juuri ole.  

 

Suurin leipomo on Inter Europol, joka hallitsee lähes 40 % Varsovan sekaleipämarkkinoista. Yritys on 

kasvanut nopeasti viime vuosina, sillä on 28 leipäkauppaa käsittävä verkosto Varsovassa. Lisäksi se myy 

catering-yrityksille ja vie pakastetuotteita ulkomaille.  

 

Toiseksi suurin leipomo, Zakłady Piekarskie OSKROBA on yli 80 vuotta toiminut perheyritys, jolla on 

kaksi toimipaikkaa Varsovan lähellä. Se valmistaa tuoretta leipää, kahvileipää ja pakastetuotteita, joita 

myydään 70 yksikön franchise-verkoston kautta Varsovassa ja sen lähiseudulla. Lisäksi yrityksellä on 11 

alueellista edustajaa ympäri Puolaa, joiden kautta myydään lähinnä pitkän säilyvyysajan leipää ja pa-

kastetuotteita. Yritys jakelee tuotteitaan omalla 30 kuorma-auton kuljetuskalustolla. Kolmanneksi suu-

rin leipomo SCP toimii niin ikään lähinnä Varsovan ja 100 km lähiseudun markkinoilla. Sillä on 31 omaa 

leipäkauppaa, lisäksi pakattua leipää myydään vähittäiskauppaketjujen kautta.  

 

Alan markkinarakennetta kuvaa se, että jopa näillä johtavilla leipomoyrityksillä on vain 1-1,5 % koko 

maan leipämarkkinoista. Muita merkittäviä yrityksiä ovat suolakeksivalmistaja Lajkonik Snacks, keksi-

tehdas Delic-Pol ja kahvileipiin erikoistunut Dan Cake Polonia. 

 

Kaupungeissa isot hypermarketit ja supermarketit ovat perustaneet omia leivänpaistopisteitään, jotka 

käyttävät pääosin pakastetavaraa, mutta suurimmat vähittäiskauppayksiköt ovat pystyttäneet tiloihin-

sa aitoja pienleipomoita. Maaseudulla jakelu järjestetään paikallisesti toimivien leipomoiden ja vähit-
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täiskauppayksiköiden kesken. Pienleipomoiden on toimittava joka päivä jatkuvalla periaatteella, lyhyt-

kin keskeytys voi johtaa siihen että kilpailivat täyttävät nopeasti jakelukatkojen aiheuttamia markkina-

rakoja. 

 

Suurimmilla alueellisilla leipomoilla on omia jakeluverkostoja, erikoistuneita leipäkauppoja, jotka usein 

toimivat ketjuun järjestäytyneinä. Muutenkin maaseudulla erikoistuneiden leipäkauppojen kulttuuri on 

vielä olemassa.  

 

Puolalla on omanlainen leipäkulttuurinsa. Maan suosituin leipätyyppi on ns. sekaleipä, jossa on vehnä- 

ja ruisjauhoja. Sekoituksen suhde voi olla välillä 40–60 % ja 60–40 %. Tämä vehnä-ruisleipä muodostaa 

40 % leivänkulutuksesta, kun taas aidon ruisleivän osuus on vain 2 %. Ruisleipä on kalliimpi tuote ja sitä 

markkinoidaan terveellisempänä vaihtoehtona. Toiseksi yleisin leipätyyppi on ns. vehnäleipä, joka se-

kin sisältää muita viljoja, useimmiten ohraa. 

 

Mylly-leipomo ketjun haasteena on leivän kulutuksen jatkuva lasku, joka johtuu elintason muutoksista 

ja tulotason noususta. Puolalaiset kuluttavat enemmän liha- ja meijerituotteita ja korvaavat leivän 

esimerkiksi pizzalla. Ravintoloissa syöminen on myös yleistynyt viime vuosina. 

 

Mylly-leipomo ketjun suurimpia yrityksiä 

Yritys toimiala/päätuotteet liikevaihto (milj. EUR) 

2008 2009 2010 2011 

CPP Toruń-Pacific  aamiaismurot 168,9 147,2 163,0 169,4 

Polskie mlyny mylly, viljavarastointi 124,8 81,8 111,2 129,4 

Diamant (Good Mills) mylly .. .. .. 52,9 

Inter Europol Piekarnia Szwaj-
carska 

leipomo 35,3 34,0 47,8 57,5 

Makarony Polskie pastat .. 27,3 37,6 51,2 

ZP Oskroba leipomo .. 34,9 44,8 51,7 

Mlyny Szczepanki mylly 42,4 25,7 35,8 49,5 

Interchemall mylly .. .. 30,0 47,1 

Lajkonik Snacks Gmbh suolakeksit .. .. .. 44,4 

Dan Cake Polonia kahvileivät 33,6 33,7 40,3 44,2 

Aurora sp (Good Mills) mylly 42,7 26,6 32,8 42,7 

Diamant Stradunia (Good Mills) mylly .. .. .. 39,6 

Delic-Pol keksit .. .. .. 38,8 

Komlexmlyn mylly .. .. .. 35,2 

SPC leipomo .. .. 31,8 35,4 

Lähde: Lista 500 największych polskich firm. Rzeczpospolita, Polskie przedsiębiorstwa lista 2000. Yritysten kotisivuja. 
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5.2. Rehu-liha ketju  
 

Rehuteollisuuden yritykset tuottavat yhteensä noin 8 milj. tonnia rehua vuosittain. Yhdysvaltalaisesta 

Cargill:sta on tullut Puolan rehuteollisuuden johtavat yritys sen ostettua hollantilaisen Provimin. Yritys 

valmistaa vuodessa 1,35 milj. tonnia rehua. Toiseksi suurin on hollantilaisomisteinen De Heus, joka 

tuottaa rehuja yhden miljoonaa tonnin verran. Yrityksellä on kahdeksan tehdasta ja koko maan kattava 

myynti- ja jakeluverkosto. Animex on USA:laisen Smithfieldin omistama konserni, jolla on vertikaalises-

ti integroitu toiminta rehu-liha ketjussa. Konserniin kuuluu seitsemän liha-alan tuotantolaitosta ja kaksi 

rehutehdasta.  

 

Rehuteollisuuden suurimpia yrityksiä 

Yritys omistus liikevaihto (milj. EUR) 

2008 2009 2010 2011 

Animex (Smithfield) USA 881,5 797,7 873,7 877,5 

Cargill  USA 561,1 593,0 580,8 665,6 

De Heus hollanti .. .. 262,4 .. 

Wipasz puola 158,7 127,8 216,0 254,9 

Dossche sp, Kalisz belgia .. .. .. 99,5 

Hage Polska saksa 149,9 123,4 128,7 91,8 

Golpasz puola .. .. 61,6 83,5 

Agrocentrum, Strzelce Oplskie puola 75,1 58,0 66,1 79,6 

Tasomix puola .. .. 54,1 75,2 

Trouv Nutrition hollanti .. .. .. 70,6 

Ekoplon puola .. .. .. 54,9 

Polskie Zaklady Zbozowe puola .. 25,9 35,3 51,5 

Neorol puola .. .. 41,8 51,0 

NFC Polska puola .. .. 27,3 32,8 

Lähde: Lista 500 największych polskich firm. Rzeczpospolita, Polskie przedsiębiorstwa lista 2000. Yritysten kotisivuja. 

 

Puolan rehu-liha ketjussa vertikaalisen integraation idea nousi esille jo 20–25 vuotta sitten, jolloin li-

hayritykset olivat aktiivisia osapuolia. Ne aikoivat hankkia rehukapasiteettia esimerkiksi yksityistämisen 

yhteydessä. Integraation ajatus on viime aikoina vahvistunut. Mallia näyttää USA:lainen Smithfield, 

joka on hankkinut jo useita isoja tiloja ja yhden rehuyrityksen. Seuraava askel saattaa olla teurastuska-

pasiteetin integrointi ketjuun. Myös puolalaiset yritykset selvittävät mahdollisuuksiaan vertikaaliseen 

integraatioon. Puolan lihayritykset eivät ole tähän riittävän suuria, joten ne ovat ostaneet toistaiseksi 

pienempiä rehutehtaita alueillaan. Tarkoituksena on varmistaa rehutarjonta oman intressipiirin lihati-

loille. 

 

Rehutehtaat ostavat viljaraaka-aineet viljakauppayritysten kautta. Cargill on esimerkki vertikaalisesta 

integraatiosta ketjun näissä segmenteissä. Se on yksi Puolan suurimmista viljanostoyrityksistä, joka 

kerää ja vie viljaa ulkomaille. Samalla se hoitaa viljanhankintaa konsernin rehuyksiköille. Rehutehtailla 

on noin kahden kuukauden tarpeeseen riittävät varastot. Rehuissa valkuaistäydennyksenä käytettävää 

rapsinpuristuksessa syntyvää puristetta/rouhetta rehutehtaat hankkivat suoraan rapsinpuristajilta. 
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Rapsirouheen/puristeen käyttöä rehuna ei pidetä rapsin viljelyyn motivoivana tekijänä. Kotieläintilat 

eivät arvosta rapsirouhetta ruokinnan raaka-aineena mikä vaikeuttaa rouheen markkinointia kotimaan 

markkinoilla. Puolassa käytetään nykyään rapsin ns. ”00” lajikkeita, joilla on jo alhainen erukkahappo- 

ja glukosinolaattipitoisuus. Asiantuntijoiden mukaan rapsin rehukäyttö voi Puolassa kasvaa vasta kun 

”000” lajikkeita otetaan käyttöön, jolloin niitä voidaan käyttää esim. sikatiloilla soijan korvikkeena.  

 

Eläinten ruokinnassa valkuaisrehuna käytetään nykyään mieluiten soijapuristetta, 2000-luvulla käyttö 

on ollut noin 2 milj. tonnia vuosittain. Puolaan tuodaan myös huomattava määrä auringonkukkapuris-

tetta. Lisäksi viljellään vaihtoehtoisia valkuaiskasveja kuten hernettä, härkäpapua ja lupiinia, mutta 

näiden osuus koko rehuraaka-aineesta on vähäinen.  

 

5.3. Mallas-panimo ketju 
 

Puolan mallastuskapasiteetti oli 375 000 tonnia vuonna 2011 (Euromalt). Kapasiteetin käyttöaste on 

ollut korkea koko 2000-luvun. Se nousi 85 %:sta 94 %:iin vuodesta 2010 vuoteen 2011. Puolan mallas-

tuotanto kattaa kuitenkin vain noin 60 % panimoteollisuuden tarpeista. Loput tuodaan lähinnä ete-

länaapureista Slovakiasta ja Tšekistä. Vuonna 2010 suoritetulla kapasiteetin laajennuksella ja käyttöas-

teen nostamisella vuonna 2011, on Puolan oman mallastuotannon osuus koko mallastarjonnasta saatu 

hieman nousemaan; vuonna 2011 se oli jo 63 % verrattuna edellisvuoden 59 %:iin.  

 

Puolan mallasteollisuudessa toimii neljä 

suurehkoa yritystä, joista jokainen on 

ulkomaisessa omistuksessa. Tanskalai-

nen DMG (Danish Malting Group) etab-

loitui Puolaan vuonna 2004, jolloin se 

hankki kaksi mallastamoa Sierpcissä ja 

Strzegomissa. Molemmat on moderni-

soitu, Sierpcin kapasiteetti on 78 000 

tonnia ja Strzegomin 12 000 tonnia. 

Słodownia Strzegomin mallastamolla on 

yli 100 vuotta vanha historia. Moder-

nisoinnin yhteydessä on rakennettu 

20 000 tonnin varastokapasiteetti ohral-

le, mikä kattaa mallastamon yhden vuo-

den tarpeen. 

  

Malteurop Polska on ranskalaisen mallaskonsernin Malteuropin tytäryhtiö. Yritys toimii Gdanskissa ja 

sen mallastuskapasiteetti on 65 000 tonnia. Toisen ranskalaiskonserni Soufflet:in tehdas toimii Poz-

nanissa, sen vuosikapasiteetti on 115 000 tonnia.  

 

Saksalainen GlobalMalt osti Bydgoszczin mallastamon vuonna 2001. Yritys modernisoitiin ja vuonna 

2010 kapasiteetti nostettiin kaksinkertaiseksi 85 000 tonniin. 

Puolan mallasteollisuuden toimijat 
Lähde: Lista 500 największych polskich firm.  

Rzeczpospolita, Polskie przedsiębiorstwa lista 2000.  

Yritysten kotisivuja. 
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Maltaan ja oluen tuotanto Puolassa vuosina 2002-2011 
Lähde: IERIGZ, GUS. 

5.4. Tärkkelys 
 

Puolassa tärkkelyksen valmistus on käytännössä yhden yrityksen hallussa. USA:lainen Cargill oli ehtinyt 

investoida Puolan tärkkelysteollisuuteen ennen maan liittymistä EU:hun vuonna 2004. Liittymisen jäl-

keen voimaan tullut perunatärkkelyksen tuotantokiintiö oli 144 985 tonnia markkinointivuonna 

2011/2012, jolloin se muiden EU maiden tapaan poistui käytöstä.  

 

Cargill tuottaa viljapohjaista muunneltua tärkkelystä ja tärkkelyksen johdannaisia kuten isoglykoosia, 

glykoosia, maltodekstriiniä ja vehnägluteenia. Cargill käyttää tärkkelystuotannossa raaka-aineena pel-

kästään vehnää. Sen vehnän käyttö on ollut 2000-luvulla puoli miljoonaa tonnia vuosittain. Satokaudel-

la 2011/12 käyttö oli hieman suurempi, 590 000 tonnia vehnää. Tärkkelystä käytetään elintarvikkeiden 

lisäaineena lähinnä kotimaan markkinoilla.  

 

5.5. Etanoli 
 

Vuonna 2011 Puolassa tuotettiin yhteensä 447 milj. litraa etanolia ja vuoden 2012 alkupuoliskolla 

199,6 milj. litraa mikä ennakoisi tuotannon pysyneen lähes samalla tasolla vuonna 2012. Etanolin tuo-

tantoon käytetään pääasiassa ruista ja maissia sekä pieniä määriä muita viljoja kuten vehnää ja ruis-

vehnää. Rukiin käyttö etanolin raaka-aineena oli markkinointikaudella 2011/12 700 000 tonnia, mutta 

määrä kasvaa markkinointikaudella 2012/13 todennäköisesti tästä hieman, 710 000 tonniin. Ruisveh-

nän käyttö laskee sen sijaan IERIGZ:in laskelmien mukaan 235 000 tonnista 190 000 tonniin (Łopaciuk 

et al., 2012). Etanolin tuotantoon käytetään enenevissä määrin myös maissia. Yhteensä Puolan 400–

450 000 tonnin etanolin tuottamiseen on käytetty n. 1,2-1,3 miljoonaa tonnia viljaa (ruista, ruisvehnää 

ja maissia). 

 

Etanolivalmistajien kokonaistuotantokapasiteetti Puolassa on vuositasolla yli 760 miljoonaa litraa. Tä-

mä on teoreettinen katto, näin paljon etanolia voitaisiin tuottaa ilman lisäinvestointeja. Monen yrityk-

sen kapasiteetin käyttöaste on kuitenkin jäänyt alhaiseksi. Tällä hetkellä Puolassa on suunnitelmia 

kahdelle suurelle 150 000 tonnin bioetanolilaitokselle. Toinen hanke perustuu espanjalaispääomaan ja 

sen sijaintipaikkana olisi Kostrzyn nad Odrą. Toinen on Agranan suunniteltu uusinvestointi Opoleen. 
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Puolan etanolin tuotantokapasiteetit vuonna 2012 

Yritys Sijainti milj. l 

Akwawit-Polmos Wroclaw 165 

Destylacija Polskie Sp Oborniki 150 

Bioagra SA Warszawa 140 

Sobieski Gdansk 70 

Wieslaw Wawrzyniak Kalisz 50 

Polskie Konsern Spirytusowy Sp Insko 45 

Bietanol AEG Sp Chelmza 39 

Komers International Franciszek Madry Straszyn 32 

Solanium Chojnice 20 

Ortus Suwalki 16,8 

Bio-Win Murowana Gsolina 13 

Surwin sp Wohyn 12 

Wiraset Promna 11 

Yhteensä   763,8 

Lähde: Puolan biopolttoainetuottajien yhdisyts 

 

Tuotettua etanolia käytetään ensisijaisesti vodkan ja bioetanolin valmistuksessa. Tuotantoprosessissa 

syntyy myös ei juomakelpoista ns. teknistä laatua sekä sivutuotteita kuten märkärehua. Etanolista kar-

keasti kolmas osa käytettiin vodkan ja kolmas osa bioetanolin tuotantoon. Jäljellä jäävää teknistä laa-

tua on hyödynnetty muilla toimialoilla kuten lääkkeiden, pesunesteiden, maalien ja liuottimien valmis-

tuksessa sekä lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmien täyttönesteenä. 

 

Etanolin tuottajista useimmat valmistavat sekä juomakelpoista alkoholia, bioetanolia että teknistä laa-

tua. Suurimmista yrityksistä Akwawit-Polmos ja Destylacija Polskie ovat alkoholin tuottajia. Bioagra on 

tällä hetkellä suurin bioetanolia valmistava laitos Puolassa. Yrityksen omistajat ovat Polskie mlyny ja 

ruotsalainen SEKAB Ab. Puolalaisella omistajalla on 700 000 tonnia varastokapasiteettia ympäri maata 

(vanhoja betonisiiloja), mikä mahdollistaa raaka-aineen hankinnan laajemmalta alueelta. Bioagra käyt-

tää vuodessa noin 350 000 tonnia maissia bioetanolin valmistukseen. Prosessin sivutuotteena synty-

nyttä rehukomponenttia (DDGS, Dried Distillers Grains with Solubles) markkinoidaan massatuotteena 

rehutehtaille. Yrityksellä on kuitenkin oma rehupellettilinja, jolla se voi tuottaa rehun suoraan koti-

eläintiloille.  

 

Viljapohjaisen alkoholin yksi käyttökohde on vodkan valmistus. Puolan vodkatuotanto on vaihdellut 

100–105 miljoonan litran välillä 100 % alkoholina ilmaistuna, mikä valmiina vodkajuomana vastaa n. 

250–260 miljoonaa litraa. Muita vodkavalmisteita (mm. lonkerot ja muut) Puolassa on tuotettu n. 30 

miljoonaa litraa 100 % alkoholina ilmaistuna. 

 

Tuotantoketjua ja tuotannon rakennetta on vaikea hahmottaa, koska eräät yritykset valmistavat vod-

kaa suoraan viljaraaka-aineista, toiset käyttävät raaka-aineena perunaa. Kolmas ryhmä yrityksiä ostaa 

vodkan valmistukseen etanolia joko kotimaan tai ulkomaan toimijoilta. 
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Vodkamarkkinoilla on kova 

kilpailu. Markkinajohtajien 

takana on vahvoja ulko-

maisia omistajia ja valmis-

tajilla on tunnettuja puola-

laisia ja ulkomaisia brände-

jä. Polmos Lublin, CEDC ja 

Brown-Forman ovat 

USA:laisessa omistuksessa, 

Sobieski Polska kuuluu 

ranskalaiseen Belvedere-

konserniin ja Wyborowa 

SA puolestaan Pernod Ri-

cardiin.  

Puolan vodkamarkkinoiden markkinaosuudet vuonna 2011 
Lähde: Nielsen 

 

Etanolin toinen käyttökohde on bioetanoli. Vuoden 2012 alkupuoliskon perusteella bioetanolin tuo-

tannon ennustetaan vuonna 2012 kasvavan 159 000 tonniin edellisvuoden 132 000 tonnista. Yhtä kor-

kea taso saavutettiin vuonna 2010, jolloin bioetanolin myynnistä suuntautui lähes 60 % vientiin. Tämän 

vuoden kehitys selittyy kuitenkin kotimaan kysynnän kasvulla. Maissia käytetään yhä enemmän rukiin 

ja ruisvehnän sijaan nimenomaan bioetanolin tuotantoon.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puolan bioetanolituotanto 
Lähde: Łopaciuk et. al. 2012. 
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6. Puolan öljykasviketju 
 

6.1. Rapsin viljely 
 

Puolan öljykasvintuotanto on moninkertaistunut 1990-luvun tasosta. Öljykasvintuotanto on lähinnä 

rapsin viljelyä, rypsiä ei viljellä lainkaan. Lisäksi auringonkukansiementä tuotetaan vähäisiä määriä. 

Suurin osa rapsista on syysrapsia, koska sillä saavutetaan kevätmuotoja huomattavasti korkeampia 

hehtaarisatoja. Kevätrapsin osuus jää Puolan tuotannossa 2-3 %:iin huonompien satotasojen vuoksi. 

Rapsia tuotetaan Puolassa ennen kaikkea isoilla tiloilla. Se on ns. teollisuuskasvi, joka tuotetaan mel-

kein kokonaisuudessaan teollisuuden tarpeisiin. Tästä syystä tilat panostavat sen viljelyyn enemmän 

kuin yleensä viljojen viljelyyn, mikä näkyy myös hehtaarisadoissa. Puolan ja muiden naapurimaiden 

väliset erot ovat syysrapsin satotasoissa huomattavasti pienemmät kuin viljoilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapsin satotasot Puolassa ja naapurimaissa 
Lähde: Eurostat database. 

 

 

Rapsin tärkein käyttökohde on puristus. Öljyä käytetään elintarvikkeena ja biodieselin tuotantoon. 

Rapsin tuotanto on siis suorassa kytköksessä kasviöljy- ja biodieselmarkkinoihin. Etenkin Puolan oma 

biodieselkysyntä ja biodieselin Saksan ja Puolan hintataso vaikuttavat rapsituotannon kehitykseen.  

 

Rapsin pinta-ala kaksinkertaistui 2000-luvuilla Puolassa 400 000 hehtaarista 800 000 hehtaariin. Vilje-

lykiertovaatimus huomioiden voi rapsinviljely laajentua korkeimmillaan 1,2 miljoonan hehtaarin alalle. 

Puolassa viljelykiertoon suositellaan rapsia joka kolmas tai neljäs vuosi, mutta ilmasto, pellon laatu ja 

taloudelliset tekijät rajoittavat rapsin potentiaalisen tuotannon vain tietyille alueille. Rajoitteista huo-

limatta Puolan rapsituotantoa on siis varaa kasvattaa vielä kolmanneksella. Mikäli tämä toteutuisi, 

yltäisi maan tuotanto nykyisestä kahdesta miljoonasta kolmeen miljoonaan tonniin.  

 

 

Syysrapsi Kevätrapsi 
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Rapsin tuotanto Puolassa, milj. t 
Lähde: IERIGZ 

 

Puristuskapasiteetti riittäisi tällaisen määrän jalostukselle, mutta ongelmana pidetään puristuksessa 

syntyvää valkuaispitoista rouhetta/puristetta. Puolan kotieläintilat ovat haluttomia käyttämään rou-

hetta/puristetta ruokinnassa. 2000-luvulla Puolan karjatilat käyttivät noin puolet maassa tuotetusta 

puristeesta. Tosin vuonna 2011 kotimaan käyttöaste nousi 57 %:in ja vain 43 % vietiin. Puolassa pelä-

tään, että monet maat lisäävät biodieseltuotantoaan EU- asetuksen takia, mikä tulisi näkymään mark-

kinoilla myös kasvaneena puristeen/rouheen tarjontana ja alentaisi sen hintaa. Tällä hetkellä rapsipu-

risteen/rouheen käyttöä Puolan karjatiloilla on edistänyt maan lykkäyspäätös GM soijan käytölle. Mi-

käli GM soijan käyttö vapautetaan, vähentää se rapsipuristeen/rouheen käyttöä entisestään.  

 

 
Puolan kasviöljyketjun tuotantovirrat satokaudella 2011/12 
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Luoteis-Puola sopii rapsinviljelylle parhaiten sekä peltojen laadun että ilmaston kannalta. Siellä sade-

määrät ovat sopivia ja talvet ovat leutoja, mikä sopii hyvin syysrapsille. Itä-Puolassa pakkasvaurioiden 

aiheuttamien talvituhojen riski on suuri. Tavallisesti rapsituotannosta 90–95 % on syysrapsia, mutta 

satokaudella 2011/12 kevätrapsin osuus nousi laajojen talvituhojen vuoksi poikkeuksellisesti 40 %:in. 

Maatilojen rakenne on toinen selittävä tekijä Puolan rapsituotannon alueelliselle jakaumalle. Länsi- ja 

Pohjois-Puolassa toimivilla suurilla tiloilla on hyvät agronomiset valmiudet ja tarvittava osaaminen 

rapsinviljelyyn. 

 

Puolassa rapsia tuotetaan noin 90 000 tilalla. Jalostavat teollisuusyritykset ovat hiljattain ulkoistaneet 

raaka-ainehankintansa kauppayrityksille ja välittäjille. Samalla tilat käyttävät lisävarastokapasiteettiaan 

yhä enemmän myös rapsille. Perinteisesti 70–80 % koko tuotannosta on myyty heti puinnin jälkeen. 

Viime vuonna tämä osuus oli vain 55 %, tilojen arvioidaan pidättäneen loput sadosta parempien hinto-

jen toivossa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapsin viljelyala voivodikunnittain vuona 2012 
Lähde: Rosiak et al. 2012, p. 15 

 

 

Ennen vuotta 2009 öljynpuristamoilla oli tapana solmia tuotantosopimuksia viljelijöiden kanssa, sopi-

muksen osuus oli arvioiden mukaan lähes 30 % koko hankinnasta. Pakkasen aiheuttamat talvituhot 

vuonna 2010 aiheuttivat suuria ongelmia, puristamot vaativat sopimuksen mukaisia määriä eikä viljeli-

jöillä ollut vakuutuksia kattamaan satovahinkoja. Nykyään puristamot ostavat raaka-aineensa spot-

markkinoilla kauppayrityksiltä tai suoraan viljelijöiltä. Sopimusten määrä väheni alle 15 %:n. Kummal-

lakaan osapuolella (puristamoilla ja rapsitiloilla) ei ole halukkuutta kasvattaa sopimustuotannon osuut-

ta tulevaisuudessa.  
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Rapsin ja vehnän markkinahintojen suhdetta seurataan tarkasti tuotantoa ohjaavana tekijänä. Mikäli 

suhdeluku on yli 1,8, motivoi se viljelijöitä rapsin tuottamiseen. Viljelijät ovat erittäin tietoisia hinta-

tasosta ja valittavat välittömästi suoraan tai lobbausjärjestöjensä kautta ostajille pienistäkin poikkea-

mista. Esimerkiksi Kruszwiczan ja ADM ostohinnan välinen 10 zloty/t (2,5 EUR/t) ero sai aikaan viljeli-

jöiltä kiivaan palautevyöryn, joka oli osoitettu halvempaa hintaa tarjoavalle ostajalle. 

 

6.2. Kasviöljyteollisuus 
 

Puolan kasviöljyteollisuuden suurin yritys on Bungen omistama Kruszwicza, jolla on yhteensä neljä 

toimipaikkaa. Kruszwican, Brzegin ja Warszawan tehtaissa valmistetaan kasviöljyä, margariinia ja muita 

kulutus- ja teollisuustuotteita. Gdanskin toimipiste on erikoistunut trooppisten öljyjen jalostukseen ja 

biodieselin raaka-aineen tuotantoon. 

 

ADM on alan toiseksi suurin yritys, päätoimipaikkanaan Szamotuly. ADM on kasvanut viime aikoina 

yritysostojen kautta. Vuonna 2010 se osti 

Princesin, pienemmän elintarvikeyrityksen 

ja vuoden 2011 lopussa Puolan suurim-

man biodieselyrityksen, Elstar Oilin. Tällä 

kaupalla ADM on saanut haltuunsa sekä 

Elstarin kasviöljykapasiteetin Czerninissä 

että täysin automatisoidun biodieselin 

tuotantolaitoksen Malborkissa. Gdyniassa 

ADM:llä on yhteisyritys ja yhteinen varas-

tokapasiteetti viljakauppatalo Cefetran 

kanssa.   

 

Komagra on täysin biodieseltuotantoon 

erikoistunut yritys. Tuotantolinjat otettiin 

käyttöön joulukuussa 2007. Eteläinen 

sijainti Tychyssä on hieman erikoinen, 

koska se jää sivuun maan tärkeimmistä 

rapsintuotantoalueista. Komagra myy 

raakaöljyä polttoainejakelijoille ja rapsipu-

ristetta/rouhetta rehuyrityksille. 

 

Bielmar on sen työntekijöiden, rapsin viljelijöiden, tuotteiden jakelijoiden ja yksityisten piensijoittajien 

omistama yritys. Se valmistaa kulutustuotteita, pääasiassa kasviöljyä ja margariinia. Alalla toimi lisäksi 

pieniä ja keskisuuria yrityksiä kuten margariinin valmistaja UPH Kamex tai Bastik sp, joiden puristuska-

pasiteetti on 20 000 tonnia ja vielä pienempiä yrityksiä kuten Organika-Azot tai Wilmar. 

 

Puolan kasviöljyteollisuuden toimijat 
Lähde: Lista 500 największych polskich firm.  

Rzeczpospolita, Polskie przedsiębiorstwa lista 2000.  

Yritysten kotisivuja. 
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Kasviöljyn vuosittainen kulutus Puolassa on ollut melko tasaista, 5,5 kg henkeä kohti koko 2000-luvun. 

Öljystä noin 30 % myydään vähittäiskaupan kautta ja 70 % käytetään elintarviketeollisuudessa ja cate-

ring-sektorilla.  

 

Puristusprosessissa syntyvää öljyä käytetään kahteen päätarkoitukseen: elintarvikkeeksi ja biodieseliin. 

Koko rapsiöljyn käytöstä 25 % oli ruokaöljyä ja yli 70 % biodieseliä. Vähäisiä määriä öljyä käytetään 

kotieläinsektorin ruokinnassa, vuonna 2011 sen osuus oli 5 %. Puolassa öljyn kysyntä on ensisijainen 

syy rapsin tuotannon kasvuun.  

 

Rapsikakun vaihtoehtoisia käyttömuotoja selvitetään jatkuvasti. Viime vuonna tehtiin ensimmäisiä 

kokeita rapsikakun suorasta energiakäytöstä ja sen polttamisesta on saatu positiivisia tuloksia. Paikalli-

set asiantuntijat kuvaavat sitä ”hyväksi ja puhtaaksi energiaksi”.  

 

6.3. Biodieselin valmistus 
 

Biodieselin pääkäyttökohde on kotimaan markkinat, vientiin menee vain murto-osa tuotannosta. Ky-

syntää määrittelee laki, joka nojautuu EU:n asettamiin polttoaineen sekoitusvelvoitteisiin. Vuonna 

2012 kaikista polttoaineesta 7,1 % piti olla bioperäistä ja suhde nousee vuoteen 2020 mennessä 

10 %:in. Tällä hetkellä kaikki Puolassa myytävä diesel sisältää 8 % biodieseliä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Biodieseltuotanto Puolassa 
Lähde: Rynek rzepaku 42/2012 
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Biodieselin tuotantokapasiteetti Puolassa vuonna 2012 

Yritys Sijainti tuhat t 

Bio-Agra Oil (Komagra) Tychy 226 

Wratislawa Bio Sp Wroclaw 170 

ADM Malbork Malbork 120 

Lotos Biopaliwa Czechowice - Dziedice 114 

Orlen Rafineria Trzebinia Trzebinia 110 

AS-Gold Radom 50 

Agropin Szubin 30 

Aleks-Fruit Aleksandrow Kujawski 10 

Bioestry Kamionka 10 

 Yhteensä   840 

Lähde: Puolan biopolttoainetuottajien yhdistys 

 

 

Puolalaiset polttoainekonsernit Orlen ja Lotos ovat Puolassa tuotetun metyyliesterin eli biodieselin 

suurimpia ostajia. Muut isot ketjut, kuten Lukoil, Statoil, Shell ja BP ostavat näiltä kahdelta. Orlen ja 

Lotos olivat koko Puolan talouden johtavia konserneja 19 mrd. euron ja 7 mrd. euron liikevaihdoilla 

vuonna 2011. 

 

Puristamojen raaka-öljyä jalostetaan biodieseliksi osittain samoissa yrityksissä, toisaalta on jalostuk-

seen erikoistuneita laitoksia. Biodieselin tuotantokapasiteetti Puolassa yltää lähes 900 000 tonniin 

maan pienimmätkin toimijat mukaan lukien.  

 

Viidellä yrityksellä on yli 100 miljoonan litran jalostuskapasiteetti. Näistä kaksi toimii Orlenin ja Lotok-

sen omina jalostusyksikköinä. Bio-Agra Oilin toiminta on integroitu rapsipuristamo Komagran kanssa. 

Bio-Agra jalostaa Komagran valmistamaa raakaöljyä, biodieselin tuotantokapasiteetti on yli 200 000 

tonnia. Lisäksi Bio-Agralla on lääketeollisuuden tarkoituksiin soveltuvan glyseriinin tuotantokapasiteet-

tia 20 000 tonnia. Wratislawa Bio kuuluu Akwawit-Polmos konserniin ja erikoistuu raakaöljyn jalostuk-

seen. 
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7. Vähittäiskauppa 
 

Puolan vähittäiskauppa on muuttunut olennaisesti 1990-luvun alun suurten talousuudistusten jälkeen. 

Sosialismin ajan vanhat ketjut hävisivät ja jäljelle jäi satoja tuhansia itsenäisiä kauppoja. Suuret länsieu-

rooppalaiset vähittäiskauppayritykset ilmestyivät Puolaan yksi toisensa jälkeen 1990-luvulla rakentaak-

seen kilpaa koko maan kattavat myymäläverkostot.  

 

Vuosina 1995–2007 oli supermarkettien ja hypermarkettien rakentamisbuumi. Uusi konsepti oli kus-

tannustehokas tapa saavuttaa nopeasti kasvavia markkinaosuuksia ja Puolan väestön vaurastuessa 

isojen myymälöiden suosio kasvoi kuluttajien keskuudessa. Moni ulkomainen ketju kuten Tesco, Met-

ro, Auchan, Carrefour rakensivat isoista yksiköistä koostuvan myymäläverkoston. 

 

Lama on tuonut muutoksia myös vähittäiskauppakonseptien väliseen kilpailuun. Vuoden 2008 jälkeen 

halpamyymälöiden (discount stores) suosio lähti nousuun. Näiden liikevaihto kasvoi 10–20 % vuosittain 

ohittaen selvästi isojen myymälöiden kasvun. Tämän konseptin kaksi vahvaa edustajaa Jeronimo Mar-

tins ja Lidl ovat vahvistaneet asemiaan huomattavasti. Uutta trendiä selittää ennen kaikkea Puolan 

kuluttajien vähentynyt maksukyky.  

 

Toisaalta halpamyymäläketjut ovat parantaneet valikoimiaan ja palveluaan. Tiheän verkostonsa ja suh-

teellisen pienen kokonsa ansiosta ne pystyvät tarjoamaan lähikaupan etuja suurkaupunkien lähiöissä, 

ja pienempien kaupunkien keskustoissa, jopa isommissa maaseudun taajamissa. Halpamyymäläketju-

jen isot kilpailijat tunnistivat myös konseptin suosion ja pystyttivät nopeasti omat lähikauppaketjunsa. 

Tällä hetkellä Puolan vähittäiskauppamarkkinoilla 20 suurimmasta toimijasta yhdeksällä on lähi- tai 

halpakauppaketju. 

 

Puolan vähittäiskauppasektori on erittäin pirstou-

tunut, maassa toimii edelleen lähes 350 000 vä-

hittäiskauppayksikköä, joista yli 90 % on alle 

100m2 kokoisia. Väestön sijoittuminen on melko 

hajanainen; 38 miljoonasta noin 40 % asuu maa-

seudulla ja 60 % kaupungeissa, mutta pienet 

yleis- ja erikoistuneet ruokakaupat sinnittelevät 

myös kaupungeissa, mihin ne saivat yllättäen vä-

lillistä tukea myös eduskunnalta. Vuonna 2007 

voimaan astunut kansallinen laki asettaa 13 kan-

sallista vapaapäivää, jolloin kauppojen pitää olla 

kiinni paitsi jos myymälä on niin pieni, että omis- 

taja pystyy yksin hoitamaan myynnin. Poikkeus pätee noin 300 000 pienen yhden tai kahden yksityis-

henkilön omistaman myymälän kohdalla. 

 

Ulkomaisten yritysten omistamia myymälöitä oli noin 11 700 vuoden 2011 alussa. Näillä on Puolan 

vähittäiskaupan suurimmat yksiköt, suurin osa hyper- ja supermarketeista. Hypermarketteja oli vuonna 

2010 562 ja supermarketeja 4461, kun taas kymmenen vuotta aiemmin vain 99 ja 1602, vastaavasti. 

 2005 2010 

Ruokakaupat  116 094 91 753 

Hedelmä- ja vihanneskaupat  5 222 5 112 

Liha  13 072 10 990 

Kala  1 106 948 

Leipäkaupat ja konditoriot  5 520 6 868 

Alkoholikaupat  2 454 3 860 

Muut kaupat  252 608 236 130 

Yhteensä  385 990 346 058 

Kauppojen lukumäärä Puolassa 

Lähde: Figurska J. & Rybarski M. 
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Vaikka ulkomaiset ketjut hallitsevat merkittävää osaa Puolan vähittäiskauppamarkkinoista, on siellä 

silti useita isoja ja tasaväkisiä kilpailijoita. Niinpä alan keskittyneisyys jää monia muita Euroopan maita 

paljon alhaisemmaksi. Neljän suurimman ketjun yhteenlaskettu markkinaosuus (CR4) oli vain 26 % ja 

kahdeksan johtavan yrityksen osuus (CR8) vain 38 %. 

 

Puolan vähittäiskauppasektorin johtavia yrityksiä 

No Yritys Ketjujen nimet Konsepti Liikevaihto (milj. EUR) Omistusmaa 

2008 2009 2010 2011 

1 Jeronimo Martins Biedronka discount stores 3638 3883 5061 6138 Portugali 

2 Tesco Tesco 

Tesco Extra 

hypermarket, 

supermarket 

2591 2341 2682 2610 Iso-Britannia 

3 Carrefour Carrefour, 

Carrefour Market 

hypermarket, 

supermarket 

2434 1894 2278 2171 Ranska 

4 Lidl Polska Lidl discount stores 1025 1179 1527 1820 Saksa 

5 PSH Lewiatan Market, 

Minimarket, Super-

market, 

Lewiatan Partner 

franchise .. .. 1707 1772 Puola 

6 Makro Cash & Carry Makro cahs & carry 2200 1998 2164 1754 Saksa 

7 Auchan Auchan, 

Simply Market 

hypermarket, 

supermarket 

1564 1375 1565 1584 Ranska 

8 Kaufland Polska 

Markety 

Kaufland supermarket 1009 1046 1266 1373 Saksa 

9 Real sp i spólka Real hypermarket 1500 1464 1415 1273 Saksa 

10 Grupa Musz-

kieterów 

Intermarche supermarket 816 756 904 1019 Ranska 

11 Selgros Sp. Selgros Cash & Carry cash & carry 824 700 791 824 Saksa 

12 POLOmarket Sp POLOmarket supermarket 626 601 744 801 Puola 

13 Zabka Polska Zabka lähikauppa 521 490 586 686 Puola 

14 E.Leclerc Polska E.Leclerc hypermarket 602 527 630 643 Ranska 

Lähde: Rzeczpospolita, Polskie przedsiębiorstwa lista 2000; Figurska J. & Rybarski M.  

 

Johtavien vähittäiskauppayritysten luettelo vahvistaa sen, että Puolan vähittäiskauppaa hallitsevat 

ulkomaiset yritykset ja markkinoilla toimii useita tasaväkisiä kilpailijoita. Liikevaihtoluvuista näkyy mi-

ten nopeasti kaksi halpamyymäläketjua Biedronka ja Lidl ovat kasvaneet viime vuosina. Neljän vuoden 

aikana ne lähes kaksinkertaistivat liikevaihtonsa samaan aikaan kun hypermarket- ja supermarketketju-

jen liikevaihto kasvoi maltillisesti tai joidenkin jopa laski.  

 

Ala keskittyy jatkuvasti, kun isot ketjut kasvattavat markkinaosuuttaan pienten yksittäisten kauppojen 

kustannuksella. Kauppojen kasvu ja yhdistyminen tapahtuu myös yritysostojen kautta. Vuoden 2012 

lopussa Metro Group myi Real hypermarketketjunsa Auchanille, joka nousi tällä kaupalla listalla kakko-

seksi. Keskittyminen on kaiken kaikkiaan silti erittäin hidas prosessi Puolan vähittäiskauppamarkkinoil-

la.   
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8. Johtopäätökset 
 

 

Puolan elintarvikesektori on saavuttanut huomattavaa kehitystä EU jäsenyytensä aikana. Elintarvikete-

ollisuus on kehittynyt ja vahvistanut asemiaan sekä kotimaan että vientimarkkinoilla. Elintarvikkeiden 

ulkomaankauppatase on parantunut huimasti. Viennin menestys pohjautui pitkälti maan hintaetuun 

esim. halvempaan työvoimaan ja edullisempiin maataloustuotteisiin. Tämä kilpailuetu murenee vuosi 

vuodelta, mutta varmasti kestää vielä ensi vuosikymmenen ajan. 

 

Puolan ketjun heikoin lenkki on maataloustuotanto, joka kärsii edelleen rakenteellisista ongelmista. 

Pirstoutunut tilarakenne, alueelliset epätasaisuudet ja maatalouden suuri sosioekonominen rooli jar-

ruttavat maan tuotantopotentiaalin parempaa hyödyntämistä. Pahimpina hidasteina on Puolan maati-

lojen alueellinen kahtiajakoisuus. Pohjois- ja Länsi-Puolan taloudellisesti vahvat suurtilat myyvät tuo-

tantonsa markkinoille, kun taas Kaakkois- ja Itä-Puolan yli miljoona pientilaa harjoittavat marginaalista 

tai kotitarvetuotantoa.  

 

Peltokasvien viljelyssä on myös paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. Toistaiseksi tuotantopanosten 

alhainen käyttöaste on pitänyt hehtaarisadot suhteellisen matalina. Kasvinsuojeluaineiden, maanpa-

rannuskalkin ja sertifioidun siemenen käyttö on ollut vähäistä ja konekanta vaatii uusintainvestointeja. 

Mikäli kasvinviljelytilat olisivat samankokoisia ja käyttäisivät saman verran tuotantopanoksia kuin sa-

malla leveysasteilla toimivat tilat vanhoissa jäsenmaissa, voisi Puolan viljantuotanto olla kaksi kertaa 

suurempi nykypinta-aloilla ja ylittäisi Saksan viljantuotannon määrän. 

 

Puolan viljantuotanto on ollut kolmella viime satokaudella 27 miljoonaa tonnia, josta valtaosa, noin 

90 % käytetään maan sisällä. Vientiin menee 2,5–2,7 miljoonaa tonnia vuodessa. Viljan suurimmat 

käyttöerät ovat rehu, elintarvike ja muu teollinen käyttö. Rehua käytetään Puolassa 16–17 miljoonaa 

tonnia vuosittain, (2011/12 satokaudella 63 % viljoista) ja elintarvikkeena 5 miljoonaa tonnia (19 %). 

Muu viljan teollinen käyttö Puolassa on monipuolista sisältäen maltaan, tärkkelyksen ja erilaisten tärk-

kelystuotteiden sekä alkoholin ja bioetanolin valmistusta. Teollinen käyttö on kasvanut nopeasti kol-

minkertaistuen vuoden 2000 miljoonasta tonnista vuoden 2012 lähes 3 miljoonaan tonniin.  

 

Teollista viljan käyttöä siivittää etanolinvalmistus, joka kasvoi tänä vuonna 20 % edellisvuoteen nähden 

yltäen 160 tuhanteen tonniin. Tuotantoon on käytetty lähes täysin Puolassa tuotettua viljaa noin 350 

tuhatta tonnia, ensisijaisesti maissia mutta myös ruista ja ruisvehnää. Maissin tuotanto onkin lisäänty-

nyt Puolassa jyrkästi sen rehu- ja bioetanolikäyttömahdollisuuksien ansiosta.  

 

Viljan teollisen käytön nostamiselle olisi potentiaalia myös mallasteollisuudessa, koska oma mallasteol-

lisuus kattaa tällä hetkellä vain 60 % Puolan panimoteollisuuden tarpeista. Nykykapasiteetti ei kuiten-

kaan mahdollista mallastuotannon merkittävää kasvua, omavaraisuuteen maa tarvitsisi lisäkapasiteet-

tia. Maltaan vajetta on paikattu tuonnilla Tšekistä ja Slovakiasta. 

 

Öljykasvisektori on myös kasvanut nopeasti 2000-luvulla. Rapsin tuotanto kaksinkertaistui vuoden 

2000 miljoonasta tonnista nykyiseen kahteen miljoonaan tonniin. Ketjun kärkiala on öljytuotanto, joka 
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on rapsituotannon päätarkoituksena vauhdittanut sektorin kasvua. Ruokaöljyn ja margariinin kulutus 

eivät paljon muutu, sen sijaan biodieselin valmistus lisääntyy tänä vuonna 30 % edellisvuoteen nähden. 

Biodieselin tuotanto yltää Puolassa kaikkien aikojen ennätykseen 550 tuhanteen tonniin (koko vuotta 

koskevan arvion mukaan). Raaka-aineena tähän on käytetty lähes täysin puolalaista rapsia. 

 

Puolan vilja- ja öljykasvituotanto keskittyy maan länsi- ja pohjoisosiin, josta osa viedään Saksaan ja 

muualle ulkomaan markkinoille. Kaakkois- ja Itä-Puolan jalostaville yrityksille taas usein ei riitä raaka-

aineita, ne joutuvat tuomaan viljaa etelä- ja itänaapurimaista. Vienti- ja tuontiraaka-aineen hintataso 

määräytyy paljolti naapurimaiden markkinahintojen mukaan. Puolan sijainti keskellä Eurooppaa ja hy-

vin toimivat kuljetusväylät mahdollistavat sujuvaa viljan ulkomaankauppaa. Juuri tämän takia Puolan 

vilja- ja öljykasviketjuissa sopimustuotannon ja ylipäätään kotimaisen raaka-aineen merkitys on paljon 

pienempi kuin mihin Suomen vastaavien ketjujen toimijat ovat tottuneet. 

 

Vaikka Puolassa on teoreettista mahdollisuutta kasvattaa viljantuotantoaan kaksinkertaiseksi, jää po-

tentiaalin hyödyntäminen vielä kaukaiseksi tavoitteeksi. Maatalouden rakenteellisten ongelmien rat-

kaisemiseen kuluu kymmeniä vuosia. Sen sijaan elintarviketeollisuuden kasvu jatkuu nopeana, yrityk-

set tehostavat toimintaansa ja teollisuuden vienti lisääntyy. Teollisuuden kasvua ei estä kotimaisen 

raaka-aineen saatavuusongelmatkaan, kuten lihateollisuuden esimerkki sen on osoittanut. Puolan 

merkitys on ollut suuri Itämeren ja koko Euroopan elintarvikemarkkinoilla ja sen merkitys tulee kasva-

maan entisestään tulevina vuosikymmeninä. 
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Liitteet 

Liite 1. Puolan viljataseet viljalajeittain 

Vehnä 
 

tuhat t 
2000/

01 
2001/

02 
2002/

03 
2003/

04 
2004/

05 
2005/

06 
2006/

07 
2007/

08 
2008/

09 
2009/

10 
2010/

11 
2011/

12 
2012/

13 

Alkuvarastot 1165 1137 1394 684 185 1604 1491 263 309 545 1049 925 1008 

Pinta-ala 2635 2627 2414 2308 2311 2218 2176 2112 2278 2346 2142 2259 2077 

Keskisato (t/ha) 3,23 3,53 3,85 3,4 4,28 3,95 3,24 3,94 4,07 4,17 4,39 4,13 4,12 

Tuotanto 8503 9283 9304 7858 9892 8771 7060 8317 9275 9790 9408 9339 8559 

Tuonti 912 351 149 214 410 376 1667 763 1032 964 865 1297 900 

Kokonaistarjonta 10580 10771 10847 8756 10487 10751 10217 9343 10616 11299 11322 11561 10466 

Kotimaan koko-
naiskäyttö 

9369 9297 9013 8490 8323 8579 9331 8529 8475 8752 9316 9497 8979 

ruoka 4280 4286 4294 4294 4295 4290 4161 4100 4050 4040 4030 4025 4020 

siemen 690 635 613 582 588 564 570 585 590 610 605 620 610 

teollisuus 140,4 292 560 660 450 640 730 630 560 700 780 790 780 

rehu 3850 3600 3100 2610 2550 2650 3450 2840 2850 2950 3448 3600 3150 

hävikki 408 485 447 344 440 435 420 374 425 452 453 462 419 

Vienti 74 80 1150 81 560 681 624 506 1596 1498 1082 1056 1100 

Loppuvarastot 1137 1394 684 185 1604 1491 263 309 545 1049 925 1008 388 

Hinta (PLN/t) 511 488 437 487 415 370 523 786 526 471 772 795  

Lähde: Łopaciuk et. al. Rynek zbóż - stan i perspektywy, No 43. IERIGZ, Warsaw, s. 29. 

 
 

Ruis 
 

tuhat t 
2000/

01 
2001/

02 
2002/

03 
2003/

04 
2004/

05 
2005/

06 
2006/

07 
2007/

08 
2008/

09 
2009/

10 
2010/

11 
2011/

12 
2012/

13 

Alkuvarastot 609 500 662 344 51 484 197 67 332 549 621 247 39 

Pinta-ala 2130 2002 1560 1479 1550 1415 1318 1316 1397 1396 1063 1085 1042 

Keskisato (t/ha) 1,88 2,43 2,46 2,14 2,76 2,41 1,99 2,37 2,47 2,66 2,68 2,4 2,75 

Tuotanto 4003 4864 3831 3172 4281 3404 2622 3126 3449 3713 2852 2601 2867 

Tuonti 391 26 61 37 7 12 124 37 22 7 22 92 30 

Kokonaistarjonta 5003 5390 4554 3554 4339 3900 2943 3229 3803 4269 3495 2939 2935 

Kotimaan koko-
naiskäyttö 

4499 4728 4198 3502 3652 3430 2822 2831 2902 3128 3018 2802 2717 

ruoka 1230 1228 1226 1200 1202 1080 980 980 970 965 950 920 905 

siemen 411 330 296 301 295 255 257 262 270 272 268 264 265 

teollisuus 324 400 440 340 480 520 560 585 660 750 760 700 710 

rehu 2310 2453 2052 1540 1500 1420 925 875 850 970 900 800 720 

hävikki 224 317 184 121 175 155 100 129 152 171 140 118 117 

Vienti 4 0 11 1 203 272 55 66 352 520 230 99 120 

Loppuvarastot 500 662 344 51 484 197 67 332 549 621 247 39 98 

Hinta (PLN/t) 406 351 330 367 312 293 463 647 416 312 588 769 x 

Lähde: Łopaciuk et. al. Rynek zbóż - stan i perspektywy, No 43. IERIGZ, Warsaw, s. 30. 
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Ohra 
 

tuhat t 
2000/

01 
2001/

02 
2002/

03 
2003/

04 
2004/

05 
2005/

06 
2006/

07 
2007/

08 
2008/

09 
2009/

10 
2010/

11 
2011/

12 
2012/

13 

Alkuvarastot 814 456 491 497 265 664 603 115 586 817 1008 487 127 

Pinta-ala 1096 1071 1051 1016 1014 1113 1221 1232 1207 1157 975 1018 1161 

Keskisato (t/ha) 2,54 3,11 3,21 2,79 3,52 3,22 2,59 3,25 3 3,44 3,49 3,27 3,59 

Tuotanto 2783 3330 3370 2832 3571 3581 3161 4008 3619 3984 3397 3326 4170 

Tuonti 556 345 373 449 367 296 620 529 504 406 465 517 350 

Kokonaistarjonta 4154 4131 4234 3777 4203 4541 4384 4652 4710 5207 4870 4330 4647 

Kotimaan koko-
naiskäyttö 

3690 3624 3729 3476 3476 3810 4100 3900 3808 4069 4128 3880 4114 

ruoka 194 190 185 174 170 160 150 140 135 135 130 130 125 

siemen 242 239 227 227 226 230 232 235 242 238 222 230 240 

teollisuus 449 479 500 520 530 565 605 650 690 790 820 830 860 

rehu 2670 2556 2655 2400 2400 2705 2980 2735 2600 2750 2810 2560 2750 

hävikki 135 160 162 155 150 150 133 140 141 156 146 130 139 

Vienti 8 16 8 36 63 128 169 166 84 130 255 323 300 

Loppuvarastot 456 491 497 265 664 603 115 586 817 1008 487 127 233 

Lähde: Łopaciuk et. al. Rynek zbóż - stan i perspektywy, No 43. IERIGZ, Warsaw, s. 30. 

 
 
 

Kaura ja viljaseokset 
 

 
2000/

01 
2001/

02 
2002/

03 
2003/

04 
2004/

05 
2005/

06 
2006/

07 
2007/

08 
2008/

09 
2009/

10 
2010/

11 
2011/

12 
2012/

13 

Alkuvarastot 133 126 436 228 25 442 408 74 313 264 278 184 219 

Pinta-ala 2043 2002 1970 1981 1981 1976 2083 2088 1995 1865 1678 1745 1792 

Keskisato (t/ha) 2,03 2,68 2,7 2,42 2,9 2,65 2,12 2,74 2,47 2,84 2,89 2,72 3 

Tuotanto 4154 5365 5323 4790 5752 5240 4414 5720 4935 5299 4857 4754 5380 

Tuonti 14 0 4 4 5 5 7 9 21 16 25 17 15 

Kokonaistarjonta 4300 5491 5762 5021 5782 5687 4829 5802 5270 5579 5160 4954 5615 

Kotimaan koko-
naiskäyttö 

4173 5053 5529 4996 5314 5175 4707 5438 4993 5259 4942 4707 4696 

ruoka 42 43 41 40 39 35 15 20 20 20 20 18 18 

siemen 388 381 384 384 383 380 382 365 365 352 352 355 355 

teollisuus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 5 5 5 

rehu 3550 4377 4869 4400 4672 4550 4150 4850 4450 4520 4410 4180 4150 

hävikki 195 252 235 172 220 210 160 203 158 167 155 149 168 

Vienti 1 2 6 0 26 104 49 51 13 42 34 29 60 

Loppuvarastot 126 436 228 25 442 408 74 313 264 278 184 219 858 

Lähde: Łopaciuk et. al. Rynek zbóż - stan i perspektywy, No 43. IERIGZ, Warsaw, s. 30. 
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Ruisvehnä 

 

 
2000/

01 
2001/

02 
2002/

03 
2003/

04 
2004/

05 
2005/

06 
2006/

07 
2007/

08 
2008/

09 
2009/

10 
2010/

11 
2011/

12 
2012/

13 

Alkuvarastot 185 101 523 546 234 834 1045 305 477 638 1221 1230 989 

Pinta-ala 695 838 944 986 1059 1195 1194 1260 1333 1465 1330 1269 992 

Keskisato (t/ha) 2,73 3,22 3,23 2,85 3,52 3,27 2,68 3,29 3,34 3,57 3,44 3,34 3,36 

Tuotanto 1901 2698 3048 2812 3723 3903 3197 4147 4460 5234 4576 4235 3336 

Tuonti 3 3 16 4 6 6 16 26 13 8 6 9 6 

Kokonaistarjonta 2088 2802 3586 3361 3963 4743 4259 4477 4949 5880 5802 5474 4332 

Kotimaan koko-
naiskäyttö 

1987 2279 3040 3127 3116 3605 3930 3984 4213 4444 4427 4417 3828 

ruoka 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

siemen 197 213 229 246 277 270 270 290 285 279 265 263 265 

teollisuus 0 2 1 1 1 0 10 15 40 210 250 235 190 

rehu 1700 1937 2810 2750 2658 3150 3490 3500 3690 3720 3680 3700 3200 

hävikki 89 127 0 130 180 185 160 179 198 235 232 219 173 

Vienti 0 0 1 0 13 92 24 17 98 216 145 68 200 

Loppuvarastot 101 523 546 234 834 1045 305 477 638 1221 1230 989 303 

Lähde: Łopaciuk et. al. Rynek zbóż - stan i perspektywy, No 43. IERIGZ, Warsaw, s. 31. 

 

 

Maissi 

 

 
2000/

01 
2001/

02 
2002/

03 
2003/

04 
2004/

05 
2005/

06 
2006/

07 
2007/

08 
2008/

09 
2009/

10 
2010/

11 
2011/

12 
2012/

13 

Alkuvarastot 349 374 462 572 111 521 154 45 161 510 332 499 632 

Pinta-ala 152 224 319 356 412 339 303 262 317 274 334 333 539 

Keskisato (t/ha) 6,06 6,07 6,16 5,29 5,69 5,73 4,16 6,57 5,81 6,23 5,97 7,18 6,74 

Tuotanto 923 1362 1962 1884 2343 1945 1261 1722 1844 1707 1994 2392 3636 

Tuonti 545 208 208 369 232 284 1068 783 806 623 801 835 350 

Kokonaistarjonta 1817 1944 2632 2825 2686 2751 2482 2551 2812 2840 3128 3726 4618 

Kotimaan koko-
naiskäyttö 

1435 1480 2036 2691 2038 2133 2206 2128 2014 2214 2404 2473 2888 

ruoka 46 46 46 44 48 39 28 20 25 25 25 24 25 

siemen 4 6 8 9 10 8 8 8 9 9 9 10 15 

teollisuus 17 18 10 50 40 50 45 120 180 250 320 330 400 

rehu 1325 1348 1892 2513 1850 1950 2040 1890 1710 1840 1950 1990 2300 

hävikki 42 62 80 75 90 85 85 90 90 90 100 119 148 

Vienti 8 2 24 23 126 464 232 262 288 294 225 622 950 

Loppuvarastot 374 462 572 111 521 154 45 161 510 332 499 632 779 

Lähde: Łopaciuk et. al. Rynek zbóż - stan i perspektywy, No 43. IERIGZ, Warsaw, s. 31. 

 

 

  



Puolan vilja- ja öljykasviketjut               Vilja-alan yhteistyöryhmä, 2013 

45 

 

 

Liite 2. Viljojen kauppaantulomäärät Puolassa 

    2000 2002 2005 2010 2011 

Viljat Tuotanto (milj. t) 22,3 26,9 26,9 27,3 26,8 

Kauppaantulo (milj. t) 7,1 7,9 7,9 9,4 9,4 

Kauppaantulo % 32 30 29 34 35 

Vehnä Tuotanto (milj. t) 8,5 9,3 8,8 9,5 9,3 

Kauppaantulo (milj. t) 5,3 5,5 4,9 5,6 5,7 

Kauppaantulo % 62 59 56 59 61 

Ruis Tuotanto (milj. t) 4,0 4,0 3,6 3,5 2,9 

Kauppaantulo (milj. t) 0,7 0,9 0,9 0,9 0,7 

Kauppaantulo % 17 22 24 27 23 

Ohra Tuotanto (milj. t) 2,8 3,4 3,6 3,5 3,3 

Kauppaantulo (milj. t) 0,4 0,4 0,6 0,9 0,8 

Kauppaantulo % 14 12 17 24 23 

Kaura Tuotanto (milj. t) 1,1 1,5 1,3 1,3 1,4 

Kauppaantulo (milj. t) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 

Kauppaantulo % 7 5 8 8 7 

Ruisvehnä Tuotanto (milj. t) 1,9 3,0 3,9 4,1 4,2 

Kauppaantulo (milj. t) 0,2 0,2 0,4 0,8 0,5 

Kauppaantulo % 9 7 11 19 12 

Rapsi Tuotanto (milj. t) 1,0 1,0 1,4 2,1 1,9 

Kauppaantulo (milj. t) 0,9 0,9 1,4 2,0 1,3 

Kauppaantulo % 94 89 94 96 71 

Lähde: GUS. Polish Agriculture 2011; Eurostat database ja omat laskelmat. 
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Liite 3. Puolan kartta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


