
 
 

W SEKTORZE MI ĘSA INDYCZEGO NIEZWYKŁA 
SKALA WZROSTU I DYNAMIKA ZMIAN W ROKU 2012 – 
GŁÓWNIE ZA SPRAW Ą REGIONU MAZOWIECKIEGO, 

WIELKOPOLSKIEGO I DOLNO ŚLĄSKIEGO 
  

Baza produkcyjna była większa po I półroczu 2012 (na tle końca roku 2011) blisko 22%; tempo 
wzrostu podwoiło się więc w porównaniu z rokiem 2011. Stopień regionalizacji produkcji pozostaje 
tu największy spośród wszystkich głównych sektorów produkcji zwierzęcej w Polsce. Wyjątkowe 
jest skupienie działalności w rękach prywatnych – do tego stopnia, iż symbolicznych rozmiarów 
sektor publiczny (0,04% bazy krajowej) nie wychodzi poza główny region polskiego sektora mięsa 
indyczego – warmińsko-mazurski. Podana cyfra wzrostu zupełnie nie odzwierciedla rzeczywistej 
sytuacji – bardzo zróżnicowanej w regionach i trudnej w klasyfikowaniu. Ponieważ jednak sektor 
mięsa indyczego coraz bardziej waży na całym obrazie naszej branży mięsnej – o taką klasyfikację 
trzeba się pokusić; aktualizując ją – z uwagi na wielką dynamikę zmian. Jako punkt wyjścia do niej 
posłuży poniższa tabela – ilustrująca aktualne rozmieszczenie bazy produkcyjnej w kraju.  
 
regiony o głównym 
znaczeniu sektora 

% udziału w 
krajowej bazie 

regiony o dużym 
znaczeniu sektora 

% udziału w 
krajowej bazie 

regiony o rosnącym 
znaczeniu sektora 

% udziału w 
krajowej bazie 

warmińsko-
mazurski 

36,45 lubuski 13,38 dolnośląski 4,25 

wielkopolski 19,08 mazowiecki 9,10 kujawsko-
pomorski 

2,85 

razem: 55,53% razem: 22,48% razem: 7,10% 
razem: 78,01% suma 6 regionów: 

85,11% 
 
Dokładniejszy przegląd sytuacji na tle powyższej tabeli – wydaje się prostszy: 
1/ rekordowy, blisko 105%-owy wzrost bazy w mazowieckim, prawie 78%-owy w wielkopolskim, 
a niewiele poniżej 60%-owy w naszym regionie,  
2/ w najważniejszych regionach – względnie stabilna sytuacja w warmińsko-mazurskim, ale duże 
skurczenie bazy w lubuskim, 
3/ względnie stabilna sytuacja w lubelskim (aktualnie 5-ta pozycja w kraju pod względem wielkości 
bazy produkcyjnej), 
4/ rekordowe zmniejszenie bazy produkcyjnej w łódzkim, 
5/ dość znaczący wzrost bazy w kujawsko-pomorskim, a mniej istotne gospodarczo powiększenie 
bazy (w dużym stopniu) w zachodniopomorskim oraz (w mniejszym) w świętokrzyskim.  
 
SYTUACJA W REGIONIE 
W latach 2011-12 obserwuje się zupełnie niezwykły wzrost znaczenia sektora mięsa indyczego. Z 
pozycji prawie marginalnej (jeszcze z początkiem roku 2011) – z bazą produkcyjną poniżej 0,12mln 
– osiągnął w połowie roku 2012 pozycją bardzo zauważalną, przy 3 i półkrotnie większej bazie – na 
poziomie ponad 0,42mln. Oznacza to wzrost rekordowy w skali kraju, w ostatnim okresie – jedynie 
porównywalny z dokonanym w regionie kujawsko-pomorskim (szczytowy rozwój sektora w ciągu 
II półrocza 2011); a dokładniej – w tempie zbliżonym do 20% w skali miesięcznej. 


