
ZWI ĘKSZENIE BAZY PRODUKCYJNEJ SEKTORA MI ĘSA INDYCZEGO, 2014 – 
W GŁÓWNEJ MIERZE ZA SPRAW Ą PODLASKIEGO I LUBELSKIEGO, ALE 

TEŻ WIELKOPOLSKIEGO; PRZY DU ŻYM ZRÓ ŻNICOWANIU W REGIONACH  
 

Zwiększenie to – nie wygląda na duże: 1,21% w skali rocznej. W rzeczywistości jednak owocowało 
wielokrotnie większym wzrostem dostaw surowca dla przemysłu – w wyniku postępu w organizacji 
oraz technologii produkcji żywca. Sprzyjała wzrostowi i rozwojowi branży niewątpliwie wyjątkowa 
koncentracja produkcji żywca – tak w rozumieniu struktury, jak i w rozmieszczeniu geograficznym. 
 
ZRÓŻNICOWANIE BAZY PRODUKCYJNEJ W REGIONACH 
Specyfika polskiego sektora mięsa indyczego rysuje jego dość charakterystyczny obraz: 
1/ ogrom koncentracji w 3 regionach (powyżej 2/3 krajowej bazy), 
2/ znacząca rola 4 regionów – z ogólnie rosnącym znaczeniem branży (obecnie blisko 1/4 bazy), 
3/ marginalna rola pozostałych 9 regionów (wyraźnie poniżej 10% bazy krajowej).  
Aktualną strukturę bazy produkcyjnej w regionach i jej roczną, 2014 zmianę prezentuje tabela niżej. 
 

region % bazy krajowej zmiana roku region % bazy krajowej zmiana roku 
warmińsko-

mazurski 
38,51 -7,62% mazowiecki 6,93 -33,87% 

wielkopolski 16,82 +23,38% lubelski 6,83 +63,03% 
lubuski 13,44 +5,86% podlaski 5,27 +132,73% 

pozostałe 9 7,67 7,67% dolnośląski 4,53 -0,38% 
 
 
3 REGIONY O NAJWI ĘKSZEJ BAZIE PRODUKCYJNEJ 
Mimo znaczącego odpływu zasobów z (decydującego o wynikach branży) warmińsko-mazurskiego 
– za sprawą ogromnego wzrostu bazy w wielkopolskim (i pewnego zwiększenia w lubuskim) – te 3 
regiony zachowały udział w krajowej bazie na poziomie roku poprzedniego (68,77 wobec 68,84%). 
 
4 REGIONY Z DUŻĄ BAZĄ PRODUKCYJNĄ 
Tu zwraca uwagę: 
1/ wyjątkowo stabilna sytuacja branży w naszym regionie – dolnośląskim, 
2/ duży odpływ zasobów z mazowieckiego – porównywalny w skali gospodarczej z odnotowanym 
w warmińsko-mazurskim, w tym samym okresie, 
3/ olbrzymie wzrosty baz: podlaskiej i lubelskiej – w sumie decydujące o zwiększeniu, 2014 bazy 
krajowej sektora mięsa indyczego. 
Za sprawą obu wschodnich regionów Polski – pozycja 4 omawianych regionów znacznie umocniła 
się w roku 2014: o 8,37% w strukturze bazy krajowej sektora mięsa indyczego. 
 
REGIONY Z MAŁ Ą BAZĄ PRODUKCYJNĄ 
Choć ich rola ogólnie zmalała, w roku 2014 – co nie oznacza jeszcze jednolitej tendencji w tych (aż 
przecież dziewięciu) regionach. Przeciwnie – można było zaobserwować zarówno: 
1/ dynamiczny wzrost baz – szczególnie opolskiej (z więcej niż podwojeniem w skali rocznej), ale 
też łódzkiej i śląskiej (kilkunastoprocentowe wzrosty), 
2/ jeszcze bardziej dynamiczny spadek – w tym spadki przekraczające połowę w podkarpackim 
oraz świętokrzyskim, a nawet powyżej 2/3 w zachodniopomorskim. 
W sumie można więc mówić o wielkiej dynamice zmian bazy – oczekując w roku 2015 (i zapewne 
następnych) w sektorze mięsa indyczego dostosowań całego zaplecza produkcyjnego branży, które 
pozwolą lepiej wykorzystać potencjał wzrostu/rozwoju – wobec istniejących przewag względnych; 
zwłaszcza w sytuacji sprzyjających oddziaływań wspierających ze strony sektora paszowego.  
Dla szerszej interpretacji zmian bazy produkcyjnej polskiego sektora mięsa indyczego – pomocne 
jest przyjrzenie się zmianom sektora brojlerów kurzych, zachodzącym w tym samym czasie. 


