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1. PRODUKCJA I IMPORT Z UE 

Przemysł mięsa czerwonego w Kanadzie obejmuje wołowinę i cielęcinę, wieprzowinę, jagnięcinę 

i baraninę, mięso kozie, z królika, koninę, a także dziczyznę. W 2017 roku rynek mięsa czerwonego był 

wart niemal 21 miliardów dolarów1. 

Zakłady mięsne w Kanadzie produkują szeroką gamę produktów mięsnych, od świeżego  

i mrożonego mięsa przez przetwory mięsne, wędzone, konserwowane i gotowane mięsa, po kiełbasy 

i inne wędliny.  

Około 70% przetworów mięsnych w Kanadzie, takich jak kiełbasy czy inne wędliny, 

produkowanych jest z wieprzowiny.  

Dobrostan i bezpieczeństwo kanadyjskiego czerwonego mięsa jest dobrze ukonstytuowane 

zarówno w Kanadzie, jak i na całym świecie. Kanadyjska Agencja Kontroli Żywności (CFIA – Canadian 

Food Inspection Agency) współpracuje z branżą, aby utrzymać i rozwijać tę reputację. 

CFIA kontroluje importowane produkty i federalnie zarejestrowane zakłady produkujące 

przetworzone mięso i dania gotowe w celu sprawdzania zgodności z przepisami dotyczącymi 

bezpieczeństwa żywności. 

 

 

1.1. MIĘSO WIEPRZOWE  

Produkcja 

Kanada należy do ważnych światowych producentów wieprzowiny. Kraj ten w 2017 roku zajął 

siódme miejsce wśród największych producentów wieprzowiny.  

 

 

 

                                                                 

1 Canada's red meat and livestock industry at a glance… (Agriculture and Agri-Food Canada - 
http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/canadian-agri-food-sector-intelligence/red-meat-and-
livestock/red-meat-and-livestock-market-information/industry-profile/?id=1415860000002)  

http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/canadian-agri-food-sector-intelligence/red-meat-and-livestock/red-meat-and-livestock-market-information/industry-profile/?id=1415860000002
http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/canadian-agri-food-sector-intelligence/red-meat-and-livestock/red-meat-and-livestock-market-information/industry-profile/?id=1415860000002
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Rysunek 1. Top 10 krajów producentów wieprzowiny w 2017 r. (w kt) 

 
Źródło: FAO-OECD cyt. za: Branża mięsna. Wzrost znaczenia polskich producentów na świecie. PKO BP / Departament 

Strategii i Analiz Międzynarodowych, styczeń 2018, s. 8. 

Prognozy USDA FAS / Ottawa przewidują, że produkcja wieprzowiny w Kanadzie w 2018 roku 

wzrośnie o 2% w porównaniu do 2017 roku i osiągnie poziom 2 mln ton metrycznych. 

Motorem napędowym wzrostu produkcji wieprzowiny pozostanie rosnący eksport.  

Na rynku wewnętrznej konsumpcji mamy do czynienia ze spadkiem spożycia wieprzowiny.  

Po szczycie konsumpcyjnym odnotowanym w 2015 roku przewiduje się, że konsumpcja wieprzowiny 

w Kanadzie będzie spadać i trend ten utrzyma się także w 2018 roku. 

Tabela 1. Produkcja, konsumpcja krajowa, import i eksport mięsa wieprzowego w latach 2016-2018 

(wartość w tys. ton metrycznych) 

 
2016 2017* 2018* 

zmiana 
2018/2016 

(2016=100%) 

zmiana 
2018/2017 

(2017=100%) 

Produkcja wieprzowiny 1914 1960 2000 4,49% 2,04% 

Konsumpcja krajowa 813 792 780 -4,06% -1,52% 

Import 215 220 220 2,33% 0% 

Eksport 1320 1380 1450 9,85% 5,07% 
* - prognozy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Canada, Livestock and Products Annual, 2017, USDA Foreign Agricultural 
Service, sierpień 2017, s. 13 
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Rysunek 2. Spożycie wieprzowiny per-capita w okresie 1980-2018 (2017, 2018 – prognozy) 

 
 
Źródło: Statistics Canada, za: Canada, Livestock and Products Annual, 2017, USDA Foreign Agricultural Service, sierpień 
2017, s. 13 

Wysokie ceny wołowiny w 2015 roku spowodowały przejście konsumentów w kierunku 

zwiększonego spożycia wieprzowiny. Jednak ceny wołowiny w kolejnych latach obniżyły się, a ogólne 

nastawienie konsumentów do czerwonego mięsa uległo zmianie (konsumenci sceptycznie podchodzą 

do tego typu produktów ze względów zdrowotnych), to w konsekwencji spożycie wieprzowiny 

spadło. Szacuje się, że spożycie wieprzowiny wyniosło 21,6 kg na osobę w 2017 roku, co stanowi 

spadek o 2,3% w porównaniu z 2016 rokiem. Prognoza na 2018 rok przewiduje spadek o kolejne 

2,3%, do poziomu 21,1 kg na osobę2.  

Kanada prowadzi aktywną działalność eksportową. Według danych Agriculture and Agri-Food 

Canada eksport wieprzowiny wzrósł w 2017 roku do poziomu pond 1,28 mln ton, czyli o 3,1% więcej 

niż w 2016 roku. Sprzedaż do Stanów Zjednoczonych zmniejszyła się o 6,8% do 379 794 ton, podczas 

                                                                 

2 Statistics Canada, za: Canada, Livestock and Products Annual, 2017, USDA Foreign Agricultural Service, 
sierpień 2017, s. 13 
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gdy sprzedaż do Chin spadła o 2,6% do 304 251 ton. Eksport wieprzowiny na kolejne największe rynki 

eksportowe Kanady wzrósł w ujęciu rok do roku: eksport do Japonii i Meksyku wzrosły odpowiednio 

o 14,4% i 4,9%. Wartość eksportu kanadyjskiej wieprzowiny do wszystkich krajów wyniosła  

w 2017 roku 4,0 mld USD, czyli o 5,0% więcej w porównaniu z 2016 rokiem (3,8 mld USD)3. 

Pomimo dominującej roli USA w eksporcie wieprzowiny do Kanady, należy stwierdzić, że kolejne 

cztery miejsca wśród krajów dostarczających wieprzowinę do Kanady zajmują kraje UE: Niemcy, 

Polska, Hiszpania, Dania. Jednak jedynie dla Polski trend jest korzystny – wzrasta eksport mięsa 

wieprzowego do Kanady, dla pozostałych trzech krajów trend jest zdecydowanie niekorzystny – 

wartość eksportu wieprzowiny w latach 2016-2017 istotnie spadła. 

Import z UE 

W 2017 roku Kanada importowała z UE ponad 22 tys. ton mięsa wieprzowego na wartość ponad 

79 mln EUR. Niemal 48% w ujęciu ilościowym oraz prawie 41% w ujęciu wartościowym unijnego 

eksportu pochodziło z Polski. Na kolejnych miejscach znajdują się następujące kraje: Dania, Niemcy, 

Hiszpania, Irlandia (patrz tabela 2 i 3). 

W analizowanym okresie eksport mięsa wieprzowego z UE do Kanady wzrósł o 213%  

w ujęciu ilościowym oraz o 178% w ujęciu wartościowym. Imponujące wyniki odnotowała zwłaszcza 

Polska, osiągając odpowiednio wzrost na poziomie ponad 45 tys. % oraz niemal  

31 tys. %. Natomiast w tym samym okresie negatywny trend odnotowano w szczególności  

w przypadku Niemiec. W latach 2013-2017 eksport wieprzowiny z tego kraju do Kanady zmniejszył 

się o 14% w ujęciu ilościowym oraz o 16% w ujęciu wartościowym (patrz tabela 2 i 3). 

Poniżej przedstawiono jak kształtował się eksport mięsa wieprzowego z UE do Kanady (w ujęciu 

ilościowym i wartościowym) w latach 2013-2017. 

 

 

 

 

 

                                                                 

3  http://www.agr.gc.ca/eng/industry-markets-and-trade/canadian-agri-food-sector-intelligence/red-meat-and-
livestock/red-meat-and-livestock-market-information/industry-profile/?id=1415860000002 
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Tabela 2. Eksport mięsa wieprzowego (kod 0203) z UE do Kanady w latach 2013-2017 (wartość w kg) 

KRAJ 2013 2014 2015 2016 2017 
zmiana 

2017/2013 
(2013=100%) 

zmiana 
2017/2016 

(2016=100%) 

EU28 7243100 11858000 13469900 18609100 22674800 213% 22% 

Polska 23500 1221100 2855600 5059700 10770800 45733% 113% 

Dania 1554600 2598500 2263900 2405500 3102100 100% 29% 

Niemcy 3617700 4061300 3715800 4389600 3093400 -14% -30% 

Hiszpania 383600 1299500 1999400 4125500 2463900 542% -40% 

Irlandia 569600 720500 598800 716900 1529600 169% 113% 

Holandia 670100 1113400 1302800 1234500 1220200 82% -1% 

Belgia 25000 520300 180700 184700 148800 495% -19% 

Austria 168800 60800 254100 297800 138800 -18% -53% 

Włochy   96100 40600 65800 104600 - 59% 

Francja 1600 71000 72600 4900 58300 3544% 1090% 

Portugalia     100 13700 23400 - 71% 

Szwecja     24000 16500 20800 - 26% 

Węgry         100 - - 

Finlandia 228600 95500 161500 94000 0 -100% -100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: EUROSTAT 

Tabela 3. Eksport mięsa wieprzowego (kod 0203) z UE do Kanady w latach 2013-2017 (wartość w EUR) 

KRAJ 2013 2014 2015 2016 2017 
zmiana 

2017/2013 
(2013=100%) 

zmiana 
2017/2016 

(2016=100%) 

EU28 28677888 41582785 54643077 72761738 79673593 178% 9% 

Polska 104164 3244850 9793225 16187286 32330219 30938% 100% 

Dania 7022459 10546910 10829013 11321978 13675578 95% 21% 

Niemcy 14339096 14384876 16285379 18555627 12024011 -16% -35% 

Hiszpania 1322805 3834421 7863957 16803614 10032856 658% -40% 

Irlandia 1955134 2392421 2022292 2111136 5609506 187% 166% 

Holandia 2410090 5153480 5047413 5087857 4294800 78% -16% 
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Austria 710218 247329 1199564 1247733 583665 -18% -53% 

Belgia 67010 1015933 467411 302311 429983 542% 42% 

Włochy   390152 264409 652098 405318 - -38% 

Francja 23106 200480 175261 18058 167894 627% 830% 

Portugalia     615 56437 95989 - 70% 

Szwecja     19042 15194 23565 - 55% 

Węgry         209 - - 

Finlandia 723806 171933 675496 402409 0 -100% -100% 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: EUROSTAT 

Analiza danych zawartych w powyższych tabelach pozwala stwierdzić, że wielkość eksportu 

wieprzowiny do Kanady wykazuje stały trend wzrostowy. Biorąc pod uwagę, że cła na ten produkt 

pozostają bez zmian na poziomie 0% (CETA), można z dużą dozą prawdopodobieństwa stwierdzić, że 

pozytywna tendencja wzrostowa dla krajów UE28 wynika z zainteresowania kanadyjskich 

konsumentów europejską wieprzowiną i atrakcyjną ofertą europejskich producentów. 

Wartość eksportu wieprzowiny do Kanady stale rośnie. Najwyższą wartość sprzedaży  

w 2017 roku odnotowała Polska, a za nią Dania, Niemcy i Hiszpania. 

 

Powyższe dane wyraźnie wskazują, że istnieje rosnący potencjał dla europejskich producentów mięsa 

wieprzowego z krajów, które już nawiązały relacje z kanadyjskimi przedsiębiorcami, tj. przede 

wszystkim z Polską, Danią, Niemcami i Hiszpanią. Niewątpliwie umowa gospodarczo-handlowa CETA 

ułatwia relacje między UE a Kanadą mając pozytywny wpływ na możliwości eksportowe. 

 

1.2. MIĘSO WOŁOWE  

Produkcja  

Według prognoz USDA FAS / Ottawa całkowity ubój bydła w 2018 roku w Kandzie ulegnie 

spadkowi i osiągnie poziom 3 140 000 sztuk, co oznacza pięcioprocentowy spadek  

w stosunku do szacowanych poziomów uboju w 2017 roku. Spadek uboju spowodowany będzie 

niższą liczbą rzeźnych jałówek, ponieważ producenci angażują się w odbudowę stada. 
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Tabela 4. Produkcja, konsumpcja krajowa, import i eksport mięsa wołowego i cielęciny w latach 

2016-2018 (wartość w tys. tonach metrycznych) 

 
2016 2017* 2018* 

zmiana 
2018/2016 

(2016=100%) 

zmiana 
2018/2017 

(2017=100%) 

Produkcja wołowiny i cielęciny 1130 1155 1160 2,65% 0,43% 

Konsumpcja krajowa 949 930 940 -0,95% 1,07% 

Import 254 235 240 -5,51% 2,13% 

Eksport 441 450 465 5,44% 3,33% 
* - prognozy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Canada, Livestock and Products Annual, 2017, USDA Foreign Agricultural 
Service, sierpień 2017, s. 7 

Oczekuje się, że całkowita produkcja wołowiny w 2018 roku pozostanie wysoka, ponieważ masy 

tuszy nadal będą wzrastać, pomimo zmniejszenia liczby uboju. Prognozuje się, że całkowita produkcja 

wołowiny wzrośnie w 2018 roku do 1 160 000 ton metrycznych, co stanowi wzrost o 0,4% po 

przewidywanym ponad 2-procentowym wzroście w 2017 roku. Oczekuje się również, że niższe ceny 

wołowiny będą sprzyjać zwiększeniu masy tuszy, ponieważ zmniejszona presja na liczbę ubojów 

zwiększa produkcję mniejszej liczby zwierząt4. 

Według danych Agriculture and Agri-Food Canada w 2017 roku eksport wołowiny i cielęciny  

z Kanady wzrósł o 5,7% w porównaniu z 2016 rokiem i osiągnął wartość ponad  

2,4 mld USD. Eksport do Stanów Zjednoczonych wzrósł o 3,9% w 2017 roku w porównaniu  

z 2016 rokiem.  

Z kolei eksport do Azji był zróżnicowany: eksport wołowiny i cielęciny do Japonii i Chin wzrósł 

odpowiednio o 27,7% i 18,6%, podczas gdy eksport do Hongkongu (-8,9%) i Korei Południowej  

(-33,2%) spadł rok do roku. Eksport do Meksyku wzrósł o 5,7% w porównaniu do 2016 roku, jednakże 

w latach 2012-2017 spadał o 23,9%.  

Stany Zjednoczone są głównym rynkiem eksportowym dla kanadyjskiej wołowiny, stanowiąc 

około 74% eksportu. 

                                                                 

4 Canada, Livestock and Products Annual, 2017, USDA Foreign Agricultural Service, sierpień 2017, s. 7 
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Wysokie ceny wołowiny w 2015 roku skierowały konsumentów w stronę innych źródeł białka, 

jednak tendencja ta zaczęła się odwracać w 2016 roku. Prognozuje się, że popyt na wołowinę 

utrzyma się na stosunkowo stabilnym poziomie w 2018 roku i wyniesie około 25,5 kg. 

Rysunek 3. Spożycie wołowiny per-capita w okresie 1980-2018 (2017, 2018 – prognozy) 

 

Źródło: Statistics Canada, za: Canada, Livestock and Products Annual, 2017, USDA Foreign Agricultural Service, 
sierpień 2017, s. 8. 

 

Import z UE 

W 2017 roku Kanada importowała z UE ponad 837 ton mięsa wołowego na wartość ponad 

3 mln EUR. Niemal 50% w ujęciu ilościowym oraz ponad 44% w ujęciu wartościowym unijnego 

eksportu pochodziło z Włoch (patrz tabela 5 i 6).  

W analizowanym okresie eksport mięsa wołowego z UE do Kanady wzrósł o ponad 64 tys. %  

w ujęciu ilościowym oraz o ponad 36 tys. % w ujęciu wartościowym (patrz tabela 5 i 6). 

Poniżej przedstawiono jak kształtował się eksport mięsa wołowego z UE do Kanady  

(w ujęciu ilościowym i wartościowym) w latach 2013-2017. 
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Tabela 5. Eksport mięsa wołowego (kod 0202) z UE do Kanady w latach 2013-2017 (wartość w kg) 

KRAJ 2013 2014 2015 2016 2017 
zmiana 

2017/2013 
(2013=100%) 

zmiana 
2017/2016 

(2016=100%) 

EU28 1300 106500 5500 692700 837100 64292% 21% 

Włochy         416300 - - 

Holandia       2800 147700 - 5175% 

Wielka Brytania       366300 120300 - -67% 

Irlandia   105000   266100 98900 - -63% 

Belgia     3400 28000 28100 - 0% 

Polska         24300 - - 

Niemcy 1300 1500 2100 2500 1500 15% -40% 

Dania       27000   - - 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: EUROSTAT 

Tabela 6. Eksport mięsa wołowego (kod 0202) z UE do Kanady w latach 2013-2017 (wartość w EUR) 

KRAJ 2013 2014 2015 2016 2017 
zmiana 

2017/2013 
(2013=100%) 

zmiana 
2017/2016 

(2016=100%) 

EU28 8903 222940 15539 2242103 3236352 36251% 44% 

Włochy         1432424 - - 

Wielka Brytania       1083525 594206 - -45% 

Holandia       13814 527090 - 3716% 

Irlandia   213045   1034089 466193 - -55% 

Belgia     3878 13291 137082 - 931% 

Polska         70235 - - 

Niemcy 8903 9895 11661 12323 9122 2% -26% 

Dania       85061   - - 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: EUROSTAT 
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1.3. PRZETWORY MIĘSNE  

Produkcja  

Odnosząc się do produkcji wieprzowych i wołowych przetworów mięsnych w Kandzie należy na 

wstępie przedstawić kanadyjską klasyfikację tej kategorii produktów.  

Północnoamerykański System Klasyfikacji Przemysłu (North American Industry Classification 

System (NAICS) Canada 2017 Version 3.0) klasyfikuje przemysł przetwórców mięsa pod kategorią 

„Rendering and meat processing from carcasses” (code: 311614). Produkty wchodzące w skład tej 

kategorii przemysłu pochodzą z przetworzenia tusz wołowych i wieprzowych. Kategoria „Rendering 

and meat processing from carcasses” zawiera m.in. takie produkty jak5: bacon, slab and sliced; beef 

stew; beef, pork and veal, primal and sub-primal cuts; bologna; boxed meat; canning meat; cooked 

meats; corned meats; cured meats (e.g., brined, dried, salted); dried meats; frozen meat pies (i.e. 

tourtières); frozen meats; ham, canned or preserved; lard; luncheon meat (i.e., pastrami, salami, 

smoked meat, bologna); meat curing, drying, salting, smoking or pickling; meat extracts; meat 

pastes; meat products canning; meats, fresh, chilled or frozen; pigs' feet, cooked and pickled; 

processed meats; sandwich spreads, meat; sausage casings, collagen; sausages and similar cased 

products; wieners, sausages, luncheon meats and other processed meat products. 

Z kolei North American Product Classification System (NAPCS) Canada 2017 Version 2.06 

klasyfikuje przetwory mięsne pod kategorią “Processed meat products, other meats, and animal by-

products” (code: 17215). W kategorii tej znajdują się trzy subkategorie nawiązujące do produktów  

z wieprzowiny i wołowiny: 

 Sausage (except poultry sausages) (code: 172151) 

 Ham, bacon and other processed pork (code: 172152) 

 Canned meat and processed meats, n.e.c. (code: 172154) 

Subkategoria Sausage (except poultry sausages) to kiełbasy i podobne produkty, wytwarzane  

z mieszanek mielonego lub siekanego mięsa, z wyłączeniem drobiu i innych składników, 

ukształtowane w tuby/owalnie, ale nie w puszkach. Kategoria ta zawiera takie produkty jak: blood 

                                                                 

5 http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD.pl?Function=getAllExample&TVD=1181553&CVD=1182718&CPV=311614&CS
T=01012017&CLV=5&MLV=5&V=369881&VST=01012017 

6http://www23.statcan.gc.ca/imdb/p3VD.pl?Function=getVD&TVD=1196268&CVD=1196300&CPV=17215&CST=010120
17&CLV=2&MLV=4 
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pudding, bologna in pieces, capicolla sausages, chilled sausages, fresh pork sausages, fresh sausages, 

frozen sausages, knackwurst, liverwurst, red meat base frankfurters, red meat wieners, salami, 

sausage, sliced and packaged bologna, sliced and packaged cured sausages, sliced and packaged 

mortadella sausages, whole and stuffed cured sausage links, whole beef smokies, whole cured 

sausages, whole mortadella sausages. 

Subkategoria Ham, bacon and other processed pork obejmuje gotowane, suszone, wędzone, 

marynowane i solone kawałki wieprzowiny, z wyjątkiem kiełbas lub podobnych produktów. W skład 

tej kategorii produktów wchodzą: cooked boiled ham in pieces, ready-to-serve; cured back bacon; 

cured boneless cottage rolls; cured cottage rolls with bone-in; cured meat of swine with bone-in; 

cured pork edible offals; cured pork picnic shoulders with bone-in; cured pork shoulders with bone-in; 

cured side bacon; dried pork bellies; dry-salted ham with bone-in; dry-salted pork butts with bone-in; 

dry-salted pork leg butts with bone-in; ham, bacon and other processed pork; peameal bacon; pickled 

bacon; pickled ham with bone-in; pickled pork butts with bone-in; pickled pork leg butts with bone-in; 

pork bellies in brine; pork picnics; salted pork bellies; sliced and packaged boiled ham, ready-to-serve; 

smoked cottage rolls with bone-in; smoked ham, cooked and ready-to-serve; smoked pork bellies; 

smoked pork leg butts with bone-in; smoked pork picnic shoulders with bone-in; smoked pork 

shoulders with bone-in; smoked uncooked boneless ham; smoked uncooked ham with bone-in; 

uncooked smoked ham with bone-in. 

Z kolei subkategoria Canned meat and processed meats, n.e.c. obejmuje konserwy mięsne  

i przetworzone mięsa. W skład tej kategorii produktów wchodzą dwie podkategorie:  

 Processed beef, lamb and other meats, n.e.c. (code: 1721541) na którą składają się 

następujące produkty: beef jerky; dried beef cuts; dried horse meat; dried meat (except pork 

and poultry); dry-salted beef cuts; dry-salted meat of bovine animals; hog sausage casings; 

horse meat in brine; meat in brine (except pork and poultry); natural sausage casings; 

pastrami; pickled beef cuts; pickled meat of bovine animals; salted horse meat; salted meat 

(except pork and poultry); sheep sausage casings; smoked beef cuts; smoked horse meat; 

smoked meat (except pork and poultry). 

 Canned meat (except canned poultry) (code: 1721542) na którą składają się następujące 

produkty: canned animal liver meat paste; canned blood pudding; canned corned beef; 

canned ham; canned luncheon meat; canned meat; canned prepared pork shoulders; 

canned preserved pork shoulders; canned sausages; canned sausages meat offals; canned 

sausages of blood. 

Biorąc powyższe pod uwagę należy stwierdzić, że dane dotyczące sektora przemysłu przetworów 

mięsnych oraz produktów pochodzących z przetworzenia wieprzowiny i wołowiny są bardzo 
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rozproszone, co powoduje, że praktycznie niemożliwe jest określenie poziomu produkcji kategorii 

produktów „przetwory mięsne”.  

Wykorzystując segmentację rynku mięsa przedstawioną na poniższym rysunku można jedynie 

oszacować wartość produkcji przetworów mięsnych (meat processing from carcasses) w Kanadzie  

w 2018 roku, która wyniesie 7,03 mld USD. 

Rysunek 4. Segmentacja rynku mięsa w Kanadzie 

      Źródło: IBISWorld 

 

Import z UE 

W 2017 roku Kanada importowała z UE ponad 1,4 tys. ton przetworów mięsnych na wartość 

ponad 16 mln EUR. Niemal 80% w ujęciu ilościowym oraz ponad 87% w ujęciu wartościowym 

unijnego eksportu pochodziło z Włoch (patrz tabela 7 i 8).  

Tabela 7. Eksport przetworów mięsnych (kod 0210) z UE do Kanady w latach 2013-2017 (wartość w kg) 

KRAJ 2013 2014 2015 2016 2017 
zmiana 

2017/2013 
(2013=100%) 

zmiana 
2017/2016 

(2016=100%) 

EU28 674700 718200 1111400 1603100 1431400 112% -11% 

Włochy 616300 650000 885600 941500 1148900 86% 22% 

Hiszpania 37100 49400 114500 296100 128200 246% -57% 

Wielka Brytania       204100 105100 - -49% 

Portugalia   1100 12700 19800 14700 - -26% 
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Austria 7300 8900 9300 13100 14700 101% 12% 

Dania         10000 - - 

Niemcy 2000 2400 1800 8100 9100 355% 12% 

Francja 2500 6400 1900 2600 700 -72% -73% 

Polska     85600 117800   - - 

Belgia 9500         - - 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: EUROSTAT 

W analizowanym okresie eksport przetworów mięsnych z UE do Kanady wzrósł o 112% w ujęciu 

ilościowym oraz o 105% w ujęciu wartościowym. 

Tabela 8. Eksport przetworów mięsnych (kod 0210) z UE do Kanady w latach 2013-2017 (wartość w EUR) 

KRAJ 2013 2014 2015 2016 2017 
zmiana 

2017/2013 
(2013=100%) 

zmiana 
2017/2016 

(2016=100%) 

EU28  8204107 8937827 12749706 14849066 16797198 105% 13% 

Włochy 7470877 7955888 11336535 12094588 14696604 97% 22% 

Hiszpania 564990 743269 949260 1917950 1499018 165% -22% 

Niemcy 11262 10971 7966 159187 154530 1272% -3% 

Wielka Brytania       257133 153568 - -40% 

Austria 80464 102438 100477 132811 141254 76% 6% 

Portugalia   32542 181389 99577 85852 - -14% 

Dania         55503 - - 

Francja 32834 92719 21988 32761 10748 -67% -67% 

Węgry         121 - - 

Belgia 43680         - - 

Polska     152091 155059   - - 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych: EUROSTAT 
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2. SYTUACJA W BRANŻY  

2.1. WSTĘP –  CHARAKTERYSTYKA RYNKU 

Przemysł mięsny, wołowy i drobiarski w Kanadzie jest potęgą w kanadyjskim sektorze produkcji 

żywności, stanowiąc prawie 30% przychodów sektora i zatrudniając ponad 65 000 osób. Mimo tak 

ważnej pozycji w gospodarce Kanady jego perspektywy rozwoju były zagrożone przez powolny wzrost 

konsumpcji mięsa na mieszkańca. Ogniska choroby i rosnąca świadomość zagrożeń zdrowotnych 

związanych z konsumpcją czerwonego mięsa zagrażają kanadyjskiej podaży steków i świeżego mięsa. 

Ograniczenia zdolności produkcyjnych w krajowych hodowlach bydła doprowadziły jednak do 

wzrostu cen czerwonego mięsa, zwiększając dochody przemysłu pomimo spadku konsumpcji 

czerwonego mięsa. W związku z tym przewidywano, że dochody przemysłu wzrosną w ujęciu 

rocznym o 2,8% do 30,3 miliarda dolarów w ciągu pięciu lat do 2018 roku7. 

Świadomość zagrożeń zdrowotnych i związane z tym ryzyko otyłości, chorób serca i niektórych 

nowotworów odegrało istotną rolę w ograniczeniu spożycia czerwonego mięsa, głównie wołowiny,  

w okresie pięciu lat do 2018 roku. Wielu Kanadyjczyków przeszło na zdrowsze źródła białka, takie jak 

ryby, owoce morza, rośliny alternatywne i drób. Z kolei tendencja ta utrzymuje popyt na niektóre 

produkty przemysłowe (tj. kurczaki, kaczki i indyki). Mimo to oczekuje się, że nawet w przypadku tej 

kategorii mięsa dochody spadną o 0,3% w 2018 roku, ponieważ ogólne spożycie mięsa na mieszkańca 

spadnie o 1,3% w roku 2018. 

Prognozuje się, że dochody przemysłu wzrosną w ujęciu rocznym o 0,3% do 30,8 miliarda 

dolarów w ciągu pięciu lat do 2023 roku. Ponieważ dochody rozporządzalne rosną, konsumenci 

mogą sobie pozwolić na kupno droższej żywności. Oczekuje się, że popyt na rynku wtórnym poprawi 

się w ciągu następnych pięciu lat, jednak potencjalne ogniska chorób i niekorzystne warunki 

pogodowe mogą powodować zmienność z roku na rok. Aby przeciwdziałać takim fluktuacjom, 

operatorzy branżowi będą w coraz większym stopniu koncentrować się na zwiększaniu wydajności 

dzięki postępowi technologicznemu, przy jednoczesnym utrzymaniu marży zysku. Co więcej, gracze 

będą stale zmieniać produkcję na produkty o wartości dodanej i pionowo zintegrowane modele 

biznesowe, aby zrównoważyć wolny wzrost8. 

 

 

                                                                 

7 Meat Market in Canada: Market Snapshot to 2021, GlobalData, July 2018 

8 Meat, Beef & Poultry Processing in Canada, IBISworld, www.ibisworld.com 

https://clients1.ibisworld.com/reports/ca/industry/default.aspx?entid=251
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Rynek wołowiny 

Hossa, która charakteryzowała branżę produkcji bydła mięsnego w Kanadzie w ciągu ostatnich 

pięciu lat jest wynikiem wahań cen bydła. Ogólnie rzecz biorąc, liczba stada bydła spadła, podczas gdy 

popyt na wołowinę pozostał względnie stały. Ograniczona podaż spowodowała ogromny wzrost cen 

bydła, ponieważ producenci żywności próbowali zaspokoić popyt na wołowinę. Według danych 

statystycznych Kanady średnia cena bydła i cieląt znacznie wzrosła ze względu na ograniczenia 

przepustowości. Tylko w 2014 roku przychody z branży wzrosły o 30,7%. Ceny zaczęły jednak 

spadać, co doprowadziło do 0,4% spadku przychodów w 2018 roku i wpłynęło na poziom dochodów, 

które osiągnęły wartość 14,8 mld USD, które wzrosły w ujęciu rocznym o 3,2% w okresie pięciu lat do 

2018 r. Firmy operujące na rynku mięsa napotykają w ostatnich latach rosnącą konkurencję ze 

strony supermarketów, sklepów spożywczych i dużych sklepów detalicznych. Każdy z tych kanałów 

detalicznych zapewnia szeroki asortyment produktów, a jednocześnie czerpie korzyści  

z oszczędności związanych z ekonomią skali.  

Pomimo rekordowo wysokich cen za bydło w ciągu ostatnich pięciu lat, niektórzy operatorzy 

branżowi borykają się z problemami. Gospodarze feedlot9, którzy przygotowują bydło na końcowym 

etapie przed ubojem, odczuli presję związaną z rosnącymi cenami bydła. Obciążenie wysokimi cenami 

i zmniejszonymi zapasami wypchnęło kilka mniejszych gospodarstw z branży mięsnej, natomiast 

konsolidacja doprowadziła do dalszej polaryzacji w branży, z ogromnymi gospodarzami feedlot 

z  jednej strony i małymi operatorami/sprzedawcami na rynku cieląt z drugiej. 

W ciągu pięciu lat do 2023 roku prognozuje się, że wysokie ceny bydła i niska liczba stad będą 

ulegać zmniejszeniu. Liczebność stad prawdopodobnie już się obniżyła, ale oczekuje się, że wzrośnie. 

Ponadto przewiduje się, że spożycie wołowiny na jednego mieszkańca pozostanie względnie stabilne 

w ciągu najbliższych pięciu lat10. Eksperci IBISWorld prognozują, że przychody wzrosną w skali roku  

o 1,6% do poziomu 16,1 miliarda USD. Większy nacisk na zrównoważony rozwój doprowadzi do 

podniesienia standardów certyfikacji w ciągu najbliższych pięciu lat, zarówno w skali 

międzynarodowej, jak i w samej Kanadzie. Nowe regulacje dla zrównoważonej hodowli wołowiny 

zapewnią konkretne cele dla operatorów przemysłowych w ciągu najbliższych pięciu lat,  

a jednocześnie zapewnią większe marże zysku dla wołowiny wyższej jakości. 

                                                                 

9 feedlots lub feedyard jest to ostatni etap w intensywnej produkcji bydła mięsnego szeroko stosowany w Stanach 
Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. W tym etapie największy nacisk nakłada się na efektywny przyrost masy ciała 
zwierząt. W tym okresie bydło utrzymywane jest w zagrodach mieszczących po tysiące sztuk bydła, gdzie karmione są 
wysokoenergetycznymi paszami. Celem feedlotów jest zwiększenie przyrostów masy ciała zwierząt w bardzo krótkim 
czasie. 

10 Meat, Beef & Poultry Processing in Canada, IBISworld, www.ibisworld.com 

https://clients1.ibisworld.com/reports/ca/industry/default.aspx?entid=251
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Spożycie wołowiny na jednego mieszkańca stale spadało przez prawie trzy dekady. Według 

kanadyjskich statystyk, przeciętny Kanadyjczyk spożył 88,6 funtów wołowiny i cielęciny w 1980 roku, 

co oznacza spadek o 29,7% do 60,6 funta w 2014 roku. Spożycie wołowiny zmniejszyło się, ponieważ 

problemy zdrowotne z nią związane, takie jak otyłość i choroby serca, są ciągle coraz bardziej 

nagłaśniane. Ta utrata konsumpcji odbija się pozytywnie na sprzedaży drobiu, który w oczach 

konsumentów postrzegany jest jako niższa tłuszczowa alternatywa dla białka. Konsumpcja wołowiny 

i cielęciny na jednego mieszkańca ma spaść w ujęciu rocznym o 0,9% do 2019 roku. 

Do 2024 roku konsumpcja wołowiny i cielęciny na jednego mieszkańca będzie nadal spadać, 

choć w wolniejszym tempie. Ponadto wołowina pozostanie popularna wśród wielu kanadyjskich 

konsumentów, a wołowina i cielęcina będą nadal stanowiły prawie 30% całkowitego spożycia mięsa 

w Kanadzie do roku 2024. Co więcej, negatywne skutki zdrowotne związane ze spożywaniem 

wołowiny są powszechnie znane, co oznacza, że dalsze badania prawdopodobnie nie będą miały 

znaczącego wpływu na przyszłą konsumpcję. Ogółem przewiduje się, że konsumpcja wołowiny na 

jednego mieszkańca spadnie w skromnym rocznym tempie 0,2% w ciągu pięciu lat do 2024 roku11. 

Rysunek 5. Zmiany poziomu konsumpcji mięsa wołowego w funtach 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:  

www.ibisworld.com 

 

 

                                                                 

11 Meat, Beef & Poultry Processing in Canada, IBISworld, www.ibisworld.com 

https://clients1.ibisworld.com/reports/ca/industry/default.aspx?entid=251
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Rynek wieprzowiny 

Branża hodowców wieprzowiny (Hog and Pig Farming) w Kanadzie wzrastała rok do roku,  

w ciągu pięciu lat do 2017 roku, a w 2014 roku zanotowała nawet dwucyfrowy wzrost przychodów. 

Głównie ze względu na rosnące ceny wejściowe (ceny kukurydzy i soi, które stanowią istotny wkład  

w paszę dla zwierząt gospodarskich). Gdy ceny są wysokie, rolnicy-hodowcy przenoszą część tych 

kosztów na klientów, co zwiększa dochody. Niemniej jednak intensywna konkurencja ze strony 

alternatywnych źródeł białka hamowała wzrost. Pomimo rosnącej konkurencji, IBISWorld spodziewa 

się wzrostu przychodów z branży o 1,1%, do poziomu 4,3 miliarda USD. 

Wzrost cen wieprzowiny i trzody chlewnej doprowadził do wzrostu przychodów w okresie 

ostatnich pięciu lat, zmniejszony popyt na etanol spowodował spadek cen pasz, co pomogło 

hodowcom uzyskać marże zysku, a tym samym pozytywnie wpłynęło na branżę. Jednak ostra susza 

zdziesiątkowała zbiory w USA i utrzymywała ceny pasz na bardzo stabilnym poziomie. 

Koncentracja w branży jest niewielka, hodowla trzody chlewnej przesuwa się w kierunku dużych, 

kapitałochłonnych gospodarstw rolnych. Trend ten prawdopodobnie pozytywnie wpłynie na branżę, 

ponieważ więksi operatorzy mają dostęp do zaawansowanych technologicznie maszyn, które 

zmniejszają koszty jednostkowe nakładu. Biorąc pod uwagę te warunki, IBISWorld prognozuje, że 

przychody przemysłu spadną w skromnym tempie w ciągu pięciu lat do 2022 roku. Spadek ten 

wyniesie średniorocznie 1,4%, aby osiągnąć wartość 4,0 mld USD w 2022 roku. 

W ciągu ostatniego dziesięciolecia roczne spożycie wieprzowiny spadło o 10,5%  

z 52,0 funtów na osobę w 2009 roku do około 46,5 funtów na osobę w 2018 roku. Spadek ten jest  

w dużej mierze wynikiem zwiększenia świadomości społecznej na temat zagrożeń zdrowotnych 

związanych z konsumpcją czerwonego mięsa. Spodziewane jest, że konsumpcja wieprzowiny  

w przeliczeniu na jednego mieszkańca będzie spadać do 2024 roku. Stopniowe przejście  

z czerwonego mięsa na produkty drobiowe ze względu na problemy zdrowotne będzie 

prawdopodobnie kontynuowane w nadchodzących latach, chociaż w stosunkowo wolnym tempie. 

Ogólnie przewiduje się, że spożycie wieprzowiny na mieszkańca spadnie w stosunku rocznym  

o 0,1% do 2024 roku. Dlatego też, jeżeli rozważane będzie wejście na rynek czerwonego mięsa, to 

europejscy eksporterzy powinni szczególną wagę przywiązać do jakości eksportowanego mięsa12.  

 

 

                                                                 

12 Hog & Pig Farming in Canada, IBISworld, www.ibisworld.com 

https://clients1.ibisworld.com/reports/ca/industry/default.aspx?entid=52
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Rysunek 6. Zmiany poziomu konsumpcji mięsa wieprzowego w funtach 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło:  

www.ibisworld.com 

 

2.2. SYTUACJA NA RYNKU MIĘSA W KANADZIE  

Ogólna wartość rynkowa kanadyjskiego rynku mięsa wzrosła o 2,21% w okresie od 2015 roku do 

2016 roku. Przewiduje się odnotowanie skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR) w 

wysokości 0,87% w okresie od 2016 roku do 2021 roku. Rynek odnotował najwyższą stopę wzrostu w 

2016 roku, kiedy rynek wzrósł o 2,21%13.  

Tabela 9. Wartość i wzrost rynku mięsa w Kanadzie 2011 – 2016 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Wartość rynku 

(mln CAD) 
24 771,28 25 123,22 25 294,20 25 387,12 25 681,72 26 249,82 

% wzrost rok do roku    1,42% 0,68% 0,37% 1,16% 2,21% 
Źródło: Meat Market in Canada: Market Snapshot to 2021, July 2018, s. 7. 

 

                                                                 

13 Meat Market in Canada: Market Snapshot to 2021, GlobalData, July 2018 
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Tabela 10. Wartość i wzrost rynku mięsa w Kanadzie 2017 – 2021 

 2017 2018 2019 2020 2021 

Wartość rynku  (mln CAD) 26 576,28 26 856,54 27 105,95 27 310,20 27 415,02 

% wzrost rok do roku   1,24% 1,05% 0,93% 0,75% 0,38% 
Źródło: Meat Market in Canada: Market Snapshot to 2021, July 2018, s. 7. 

W 2016 roku świeże mięso było największą kategorią na kanadyjskim rynku mięsa, stanowiącą 

42,48% całego rynku o wartości 11 150,86 mln CAD. Z kolei mrożone mięso było najszybciej 

rozwijającą się kategorią kanadyjskiego rynku mięsa w okresie analizy, rejestrując skumulowany 

roczny wskaźnik wzrostu (CAGR) na poziomie 2,08%, który w okresie prognozy ma odnotować wzrost 

o 0,71%14. 

Tabela 11. Wartość i wzrost rynku mięsa w Kanadzie wg kategorii 2011 – 2016 (w mln CAD) 

Kategoria 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
CAGR 

2011– 2016 

Świeże mięso 
10 

565,39 
10 

729,00 
10 

797,97 
10 

802,73 
10 

905,67 
11 

150,86 
1,08% 

Chłodzone surowe 
mięso pakowane - 
przetworzone 

4 774,62 4 827,56 4 851,72 4 892,73 4 956,96 5 061,79 1,17% 

Chłodzone surowe 
mięso pakowane - 
całe kawałki 

4 205,59 4 283,79 4 313,91 4 310,31 4 337,80 4 435,40 1,07% 

Gotowane mięso - 
pakowane 

2 290,14 2 314,21 2 329,25 2 336,40 2 360,59 2 401,40 0,95% 

Mięso mrożone 2 092,75 2 122,72 2 150,26 2 186,61 2 250,22 2 319,43 2,08% 

Gotowane mięso 508,86 510,26 512,97 516,82 523,20 528,26 0,75% 

Ambient Meat 333,92 335,69 338,12 341,51 347,29 352,68 1,10% 

Ogółem 
24 

771,28 
25 

123,22 
25 

294,20 
25 

387,12 
25 

681,72 
26 

249,82 
1,17% 

Źródło: Meat Market in Canada: Market Snapshot to 2021, July 2018, s. 8. 

 

 

                                                                 

14 Meat Market in Canada: Market Snapshot to 2021, GlobalData, July 2018 
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Tabela 12. Wartość i wzrost rynku mięsa w Kanadzie wg kategorii 2017 – 2021 (w mln CAD) 

Kategoria 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
CAGR 
2016– 
2021 

Świeże mięso 
11 

150,86 
11 

264,38 
11 

370,90 
11 

467,45 
11 

545,30 
11 

581,42 
0,76% 

Chłodzone surowe 

mięso pakowane - 

przetworzone 

5 061,79 5 136,35 5 192,36 5 239,11 5 276,40 5 296,60 0,91% 

Chłodzone surowe 

mięso pakowane - 

całe kawałki 

4 435,40 4 473,61 4 510,90 4 547,28 4 583,72 4 605,85 0,76% 

Gotowane mięso - 

pakowane 
2 401,40 2 425,14 2 446,88 2 466,56 2 480,91 2 488,21 0,71% 

Mięso mrożone 2 319,43 2 384,47 2 434,13 2 476,39 2 509,57 2 525,98 1,72% 

Gotowane mięso 528,26 534,07 538,78 542,81 545,41 546,70 0,69% 

Ambient Meat 352,68 358,26 362,58 366,35 368,90 370,24 0,98% 

Ogółem 
26 

249,82 
26 

576,28 
26 

856,54 
27 

105,95 
27 

310,20 
27 

415,02 
0,87% 

Źródło: Meat Market in Canada: Market Snapshot to 2021, July 2018, s. 8. 

Ogólna wartość rynkowa kanadyjskiego rynku mięsa wzrosła o 2,40% w okresie od 2015 roku do 

2016 roku. Przewidywany jest wzrost skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu (CAGR)  

w wysokości 1,26% w okresie od 2016 roku do 2021 roku. Rynek odnotował najwyższą stopę wzrostu 

w 2016 roku, kiedy wzrost wyniósł 2,40%15.  

 

 

 

 

 

                                                                 

15 Meat Market in Canada: Market Snapshot to 2021, GlobalData, July 2018 
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Tabela 13. Wielkość i wzrost rynku mięsa w Kanadzie (mln kg) 2013 – 2021 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Wielkość 
rynku (mln 

kg) 
1 330,05 

1 
346,53 

1 
375,87 

1 
408,94 

1 
436,75 

1 
460,24 

1 
479,98 

1 
493,13 

1 
499,89 

% wzrost 
Rok do roku 

0,87% 1,24% 2,18% 2,40% 1,97% 1,63% 1,35% 0,89% 0,45% 

Źródło: Meat Market in Canada: Market Snapshot to 2021, July 2018, s. 10. 

W 2016 roku świeże mięso było największą kategorią, o wartości 535,49 mln kg, na kanadyjskim 

rynku mięsa, stanowiąc 38,01% całkowitego rynku mięsa. Mrożone mięso to najszybciej rosnąca 

kategoria mięsa w Kanadzie w okresie analizy, rejestrująca skumulowany roczny wskaźnik wzrostu 

(CAGR) w wysokości 2,23%, co wpływa na wzrost o 1,86% w okresie prognozy. 

Tabela 14. Wielkość rynku mięsa w Kanadzie (mln kg) według kategorii, 2011-2016 

Kategoria 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
CAGR  

2011–2016 

Świeże mięso 493,34 499,53 504,13 510,26 521,83 535,49 1,65% 

Chłodzone surowe 
mięso pakowane - 
przetworzone 

399,96 403,63 406,35 411,22 419,37 428,60 1,39% 

Chłodzone surowe 
mięso pakowane - 
całe kawałki 

175,66 178,30 180,09 182,10 185,61 190,30 1,61% 

Mięso mrożone 85,03 86,04 87,19 88,97 92,09 94,94 2,23% 

Gotowane mięso - 
pakowane 

80,09 80,76 81,48 82,47 84,23 85,96 1,42% 

Gotowane mięso 40,21 40,29 40,52 40,88 41,48 41,90 0,83% 

Ambient Meat 29,92 30,05 30,28 30,64 31,26 31,75 1,20% 

Ogółem 1 304,19 1 318,60 1 330,05 1 346,53 1 375,87 1 408,94 1,56% 

Źródło: Meat Market in Canada: Market Snapshot to 2021, July 2018, s. 11. 
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Tabela 15. Prognoza wielkości rynku mięsa w Kanadzie (mln kg) według kategorii, 2016-2021 

Kategoria 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
CAGR  

2016–2021 

Świeże mięso 535,49 546,01 555,49 563,45 568,48 571,04 1,29% 

Chłodzone surowe 
mięso pakowane - 

przetworzone 
428,60 436,93 443,25 448,49 452,10 453,85 1,15% 

Chłodzone surowe 
mięso pakowane - 

całe kawałki 
190,30 193,71 196,82 199,55 201,57 202,83 1,28% 

Mięso mrożone 94,94 97,91 100,21 102,14 103,48 104,09 1,86% 

Gotowane mięso - 
pakowane 

85,96 87,48 88,86 90,02 90,72 91,09 1,17% 

Gotowane mięso 41,90 42,40 42,84 43,19 43,41 43,50 0,75% 

Ambient Meat 31,75 32,32 32,77 33,14 33,38 33,49 1,07% 

Ogółem 1 408,94 1 436,75 1 460,24 1 479,98 1 493,13 1 499,89 1,26% 

Źródło: Meat Market in Canada: Market Snapshot to 2021, July 2018, s. 11. 

2.3. SYTUACJA NA RYNKU CZERWONEGO MIĘSA 

PRZETWORZONEGO/PRZETWORÓW MIĘSNYCH W KANADZIE 

Zmniejszające się zapotrzebowanie na mięso czerwone oraz informacje na temat niekorzystnego 

wpływu tego rodzaju mięsa na zdrowie ludzi, wszystko to znalazło odbicie w trendzie w kierunku 

niższego spożycia mięsa i alternatywnych źródeł białka oraz popytu konsumentów na zdrowsze 

alternatywy co w dużej mierze ograniczało sprzedaż na rynku czerwonego mięsa 

przetworzonego/przetworów mięsnych w Kanadzie. Tak jak zostało wcześniej zauważone 

spowodowane to było głównie rosnącą świadomością zdrowotną wśród konsumentów. Rozwijający 

się trend świadomości zdrowotnej powoduje, że konsumenci na pierwszym miejscu stawiają na 

konsumpcję świeżych i naturalnych składników oraz żywności jak najmniej przetworzonej. Zmiany 

sprzedaży przetworzonego mięsa czerwonego w latach 2012-2017 przedstawiono w poniższej tabeli. 
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Tabela 16. Sprzedaż przetworzonego mięsa czerwonego wg kategorii w latach 2012-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Kategorie produktów 
Sprzedaż przetworzonego mięsa wg kategorii: 

wolumen (w tys. ton) 

Przetworzone czerwone mięso 
przechowywane w temperaturze 
pokojowej (Shelf Stable Processed 
Red Meat

16
) 

7,0  6,9  6,9  6,8  6,7  6,6 

Chłodzone przetworzone mięso 
czerwone (Chilled Processed  Red 
Meat) 

250,8  255,6  260,1  245,3  236,0  228,9 

Mrożone przetworzone mięso 
czerwone (Frozen Processed Red 
Meat) 

13,5  13,5  13,5  13,5  13,6  13,7 

Kategorie produktów 
Sprzedaż przetworzonego mięsa wg kategorii: 

wartość (w mln USD) 

Przetworzone czerwone mięso 
przechowywane w temperaturze 
pokojowej (Shelf Stable Processed 
Red Meat) 

75,2  75,8  75,2  75,7  75,3  74,9 

Chłodzone przetworzone mięso 
czerwone (Chilled Processed  Red 
Meat) 

3 122,9  3 285,8  3 471,5  3 605,1  3 572,1  3 506,5 

Mrożone przetworzone mięso 
czerwone (Frozen Processed Red 
Meat) 

186,3  187,8  190,2  201,9  204,7  206,8 

Źródło: Processed meat and seafood in Canada, Euromonitor International, Passport, November 2017 

W analizowanym okresie spada wolumen sprzedaży przetworzonego czerwonego mięsa 

przechowywanego w temperaturze pokojowej (Shelf Stable Processed Red Meat) od roku 2012  

i chłodzonego przetworzonego mięsa czerwonego (Chilled Processed Red Meat) od roku 2014. 

Nieznacznemu wzrostowi w okresie analizy podlega wolumen sprzedaży mrożonego przetworzonego 

mięsa czerwonego (Frozen Processed Red Meat).  

Wartość sprzedaży chłodzonego przetworzonego mięsa czerwonego (Chilled Processed Red 

Meat) wzrastała do roku 2015, a następnie zaczęła spadać. Podobny trend zauważany jest w kategorii 

przetworzonego czerwonego mięsa przechowywanego w temperaturze pokojowej (Shelf Stable 

Processed Red Meat), gdzie wystąpił spadek wartości sprzedaży od roku 2015. Z kolei mrożone 

                                                                 

16 żywność, która może być bezpiecznie przechowywana w temperaturze pokojowej w zamkniętym pojemniku. 
Obejmuje to żywność, która normalnie byłaby przechowywana w stanie schłodzonym, ale została przetworzona w 
taki sposób, aby mogła być bezpiecznie przechowywana w temperaturze pokojowej lub temperaturze otoczenia przez 
długi okres przydatności do spożycia. 
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przetworzone mięso czerwone (Frozen Processed Red  Meat) odnotowywało wzrost przez cały okres 

analizy (2012-2017)17. 

W tabeli poniżej zaprezentowano prognozy sprzedaży przetworzonego mięsa czerwonego  

w latach 2017-2022. 

Tabela 17. Prognoza sprzedaży przetworzonego mięsa czerwonego wg kategorii w latach 2017-2022 

 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Kategorie produktów wolumen (w tys. ton) 

Przetworzone czerwone mięso 
przechowywane w temperaturze 
pokojowej (Shelf Stable Processed 
Red Meat) 

6,6  6,5  6,3  6,2  6,1  6,0 

Chłodzone przetworzone mięso 
czerwone (Chilled Processed  Red 
Meat) 

228,9  222,7  217,2  212,3  207,8  203,9 

Mrożone przetworzone mięso 
czerwone (Frozen Processed Red 
Meat) 

13,7  13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 

Kategorie produktów wartość (w mln USD) 

Przetworzone czerwone mięso 
przechowywane w temperaturze 
pokojowej (Shelf Stable Processed 
Red Meat) 

74,9  74,0  72,9  71,8  70,6  69,3 

Chłodzone przetworzone mięso 
czerwone (Chilled Processed  Red 
Meat) 

3 506,5  3 445,5  3 390,6  3 340,5  3 293,5  3 250,4 

Mrożone przetworzone mięso 
czerwone (Frozen Processed Red 
Meat) 

206,8  208,5  209,7  210,6  211,0  211,2 

Źródło: Processed meat and seafood in Canada, Euromonitor International, Passport, November 2017 

Według danych Euromonitor International w latach 2017-2022 prognozuje się dalszy spadek 

wartości i wolumenu sprzedaży przetworzonego czerwonego mięsa przechowywanego w 

temperaturze pokojowej (Shelf Stable Processed Red Meat). Taka sama tendencja dotyczy również 

chłodzonego przetworzonego mięsa czerwonego (Chilled Processed Red Meat).  

Ponadto prognozuje się wzrost wartości sprzedaży mrożonego przetworzonego mięsa 

czerwonego (Frozen Processed Red Meat).  

                                                                 

17 Processed meat and seafood in Canada, Euromonitor International, Passport, November 2017 
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Tabela 18. Prognoza sprzedaży przetworzonego mięsa czerwonego wg kategorii w latach 2017-

2022 - zmiany wolumenu i wartości sprzedaży (w %) 

 
2018/2017 2017-2022 CAGR 2022/2017 

Kategorie produktów wolumen 

Przetworzone czerwone mięso przechowywane w 
temperaturze pokojowej (Shelf Stable Processed 
Red Meat) 

-1,7  -1,9  -9,2 

Chłodzone przetworzone mięso czerwone (Chilled 
Processed Red Meat) 

-2,7  -2,3  -10,9 

Mrożone przetworzone mięso czerwone 
(Frozen Processed Red Meat) 

0,3  0,1  0,5 

Kategorie produktów wartość 

Przetworzone czerwone mięso przechowywane w 
temperaturze pokojowej (Shelf Stable Processed 
Red Meat) 

-1,2  -1,5 -7,5 

Chłodzone przetworzone mięso czerwone (Chilled 
Processed Red Meat) 

-1,7  -1,5  -7,3 

Mrożone przetworzone mięso czerwone 
(Frozen Processed Red Meat) 

0,8  0,4  2,1 

Źródło: Processed meat and seafood in Canada, Euromonitor International, Passport, November 2017 

 

W okresie prognozy nastąpi dalszy spadek wartości i wolumenu sprzedaży przetworzonego 

czerwonego mięsa przechowywanego w temperaturze pokojowej (Shelf Stable Processed Red Meat) 

odpowiednio o 9,2% i prawie 7,5% oraz  chłodzonego przetworzonego mięsa czerwonego (Chilled 

Processed Red Meat) odpowiednio o 10,9% i prawie 7,3%. Pozostałe kategoria, czyli sprzedaż 

mrożonego przetworzonego mięsa czerwonego (Frozen Processed Red  Meat) zanotuje wzrost18.  

Na poniższym rysunku zaprezentowano kanały dystrybucji czerwonego mięsa przetworzonego / 

przetworów mięsny w Kanadzie. 

 

 

 

                                                                 

18 Processed meat and seafood in Canada, Euromonitor International, Passport, November 2017 
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Rysunek 7. Kanały dystrybucji czerwonego mięsa przetworzonego/przetworów mięsnych w 

Kanadzie 

 

Źródło: Processed meat and seafood in Canada, Euromonitor International, Passport, November 2017 

Obliczenia na podstawie wartości sprzedaży za 2017 r. według cen detalicznych 

Udział procentowy w 2017 r.  

Zmiany udziału procentowego dla lat 2012-2017 

 

Analiza informacji zawartych na powyższym rysunku pozwala stwierdzić, że dominującym 

kanałem dystrybucji przetworzonego mięsa czerwonego/przetworów mięsnych w Kanadzie pozostaje 

sprzedaż detaliczna sklepowa (100%). Dla tej kategorii produktów nie jest prowadzona sprzedaż 

detaliczna pozasklepowa, w tym w Internecie.  
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Trzy główne kanały dystrybucji wchodzące w skład sprzedaży detalicznej sklepowej (udziały  

w 2017 roku) to19: 

• supermarkety (59,3%) - spadek  

• hipermarkety (17,4%) - wzrost 

• niezależne małe sklepy spożywcze (10,1%) - spadek 

Warto zauważyć, że w latach 2012-2017 odnotowano wzrost sprzedaży w dyskontach.  

2.4. KONKURENCJA W PRZEMYŚLE MIĘSNYM (WOŁOWYM  I DROBIARSKIM) 

Przemysł mięsny, tj. wołowy i drobiarski w Kanadzie ma niewielki udział w rynku. Szacuje się, że 

siedem największych firm w tej branży stanowi nieco ponad 40% rynku krajowego. Przejęcia 

dokonywane przez większych operatorów przemysłowych zwiększyły koncentrację w ciągu ostatnich 

pięciu lat. Trend ten prawdopodobnie utrzyma się z powodu presji na zysk w wielu dużych spółkach, 

ponieważ kluczowi gracze koncentrują się na rozwoju podstawowej działalności, aby osiągnąć 

optymalne korzyści skali. Większość dużych podmiotów w tej branży produkuje więcej niż jeden 

rodzaj produktów mięsnych, a wiele z nich rozszerza swoją ofertę produktów. Wiele innych firm 

poszerza również swój asortyment o świeże mięso i przetworzone mięsa, próbując poprawić 

marże. Ponadto, ponieważ konsumenci chcą żyć coraz bardziej zdrowo i wzrasta ich świadomość 

ekologiczna, firmy integrują się pionowo, aby tworzyć modele biznesowe "od producenta do 

konsumenta", które dobrze służą swoim markom, a jednocześnie skutecznie zmniejszają koszty 

nakładów. Trendy te wskazują na przejście przemysłu w kierunku większych, bardziej 

skonsolidowanych i pionowo zintegrowanych operacji. Operatorzy branży konkurują przede 

wszystkim o sprzedaż w oparciu o cenę, zróżnicowanie produktów, korzyści skali i handel 

międzynarodowy20.Cztery największe firmy sektora stanowią ponad 33% całego rynku.  

 
Źródło: IBISWorld 

                                                                 

19 Processed meat and seafood in Canada, Euromonitor International, Passport, November 2017 

20 Meat, Beef & Poultry Processing in Canada Industry Report IBISworld, www.ibisworld.com 
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MAPLE LEAF FOODS INC. – UDZIAŁ W  RYNKU 12% 

Maple Leaf Foods Inc. (Maple Leaf) jest jednym z największych przetwórców mięsa w Kanadzie. 

Firma działa w dwóch obszarach: produkty mięsne i agrobiznes. Maple Leaf działa w krajowym 

przemyśle mięsnym, wołowym i drobiowym w Kanadzie poprzez segment produktów mięsnych, 

produkując świeże i przetworzone produkty wieprzowe i drobiowe pod flagowymi markami Maple 

Leaf i Schneider. 

Rozwój Maple Leaf Foods jest w dużej mierze napędzany przez podejście oparte na przejęciach – 

w ciągu ostatniej dekady firma przejęła ponad 30 firm. Maple Leaf kładzie również nacisk na 

innowacyjność, wprowadzając rocznie ponad 100 nowych produktów dla klientów, głównie w 

Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Japonii. W marcu 2017 roku firma zakupiła Lightlife 

Foods, która specjalizuje się w białkach roślinnych, za 140,0 mln USD, chociaż przejęcie to wykracza 

poza działalność związaną z branżą. Kontynuując dominację firmy w branży, Maple Leaf zakupiła  

w 2018 roku dwa zakłady przetwórstwa drobiu w Ontario i Quebec od firmy Cericola Farms, które 

przetwarzają łącznie około 32 milionów kilogramów kurczaka rocznie.   

OLYMEL SOCIETE EN CIMMANDITE LTEE. – UDZIAŁ W RYNKU 9,1% 

Olymel Societe en Commandite Ltee. (Olymel) z siedzibą w Saint-Hyacinthe, QC, zatrudnia ponad 

11 000 osób. Olymel oferuje między innymi produkty takie jak bekon, wędliny, szynki, kiełbaski i 

mrożone dania mięsne.  

W 2013 roku Olymel przejął Big Sky Farms w Saskatchewan, który był trzecim co do wielkości 

producentem wieprzowiny w Kanadzie, skutecznie zwiększając swój udział w rynku. W 2015 roku 

Olymel i ATRAHAN Transformation Inc. utworzyły partnerstwo handlowe dla wspólnego działania  

w zakresie uboju trzody chlewnej i rzeźnictwa oraz przetwórstwa wieprzowiny. Firma prowadzi cztery 

rzeźnie i zakłady rozbioru, a także pięć zakładów przetwórczych w sektorze wieprzowiny. W sektorze 

drobiarskim działa pięć ubojni i zakładów rozbioru oraz trzy zakłady przetwórcze. Ponadto Olymel 

zainwestował także w modernizację tej fabryki do ekskluzywnej produkcji świeżych kiełbas. Olymel 

zainwestował również 11,0 mln USD w 2016 roku, aby zwiększyć zdolność zakładu Saint-Henri-de-

Levis do produkcji wędlin wędzonych. 

JBS FOODS CANADA INC. – UDZIAŁ W RYNKU 6,6% 

Z dzienną wydajnością prawie 90 000 sztuk bydła na całym świecie i 4 200 w skali krajowej, JBS 

SA, działająca jako JBS Food Canada Inc. (JBS), jest jednym z wiodących przetwórców wołowiny, 

wieprzowiny i drobiu oraz eksporterów w Kanadzie. JBS Food Canada działa pod skrzydłami 

brazylijskiego wielonarodowego JBS SA, największego światowego przetwórcy białka zwierzęcego. 

JBS Food Canada jest jednym z największych pracodawców w południowej Albercie i jednym  

z największych przetwórców mięsa w Kanadzie, zatrudniającym ponad 2 400 pracowników. Zakłady 

produkcyjne firmy w Brooks, są kontrolowane przez władze federalne i HACCP, posiadają 
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najnowocześniejsze wynalazki w dziedzinie bezpieczeństwa żywności. JBS Food Canada jest dostawcą 

świeżo zapakowanych produktów z wołowiny, w tym produktów Prime, AAA, AA, A  

i antywirusowych, a także produktów z wołowiny i mielonej wołowiny. Zakład Brooks przetwarza 

mięso pod markami Aspen Ridge, Chef's Exclusive, Blue Ribbon, Certified Angus  

i Packerland. 

W styczniu 2013 roku JBS Food Canada wyraziła zgodę na zakończenie przejęcia niektórych 

kanadyjskich operacji XL Foods, kanadyjskiej firmy zajmującej się pakowaniem mięsa. Transakcja 

oznaczała wejście JBS do branży przetwórstwa mięsnego, wołowego i drobiowego w Kanadzie, 

chociaż JBS wcześniej zarządzał zakładem. Dzięki tej umowie JBS nabył fabrykę do pakowania mięsa 

wołowego w Calgary, karmę dla bydła w Brooks, oraz przyległy hektar gospodarstwa rolnego, 

obsługujący hodowlę. Ponadto JBS SA przejęła segment wieprzowiny Cargill w 2015 roku, 

wzmacniając swoją obecność w branży w Stanach Zjednoczonych. 

 

CARGILL INC. – UDZIAŁ W RYNKU 5,9% 

Cargill Inc. to firma założona w 1865 roku, która jest międzynarodowym przetwórcą  

i dystrybutorem produktów spożywczych. Firma zatrudnia 155 tys. osób w 70 krajach. Cargill Inc. 

przetwarza ponad 8 milionów tusz wołowych i ponad 10 milionów sztuk wieprzowiny rocznie 

zaopatrując sieci dystrybucyjne oraz sklepy spożywcze.  

Firma Cargill działa w branży przetwórstwa mięsnego poprzez segment Protein and Salt, znany 

szerzej jako Cargill Meat Solutions. Pod tą nazwą firma prowadzi dwa kanadyjskie zintegrowane 

zakłady przetwórstwa wołowiny. W pełni zintegrowany zakład przetwórstwa wołowiny Alberty 

przetwarza około 4 500 sztuk bydła dziennie, podczas gdy sam zakład Dunlop przetwarza dziennie 

1 500 sztuk bydła. Ponadto Dunlop jest jedynym zakładem w Kanadzie, która produkuje 100% 

wołowiny o jakości Halal. Oprócz tych zakładów przetwórstwa mięsnego, firma Cargill obsługuje trzy 

pakowalne zakłady mięsne w Chambly, QC, Guelph, ON i Calgary, AB, a także cztery zakłady 

przetwarzania wartości dodanej, które przetwarzają paszteciki z kurczaka i wołowiny. 

 

SOFINA FOODS INC. – UDZIAŁ W RYNKU 3,8% 

Foods Inc. (Sofina) to prywatna kanadyjska firma, która przetwarza przede wszystkim produkty 

mięsne o wysokiej wartości dodanej. Firma działa w branży poprzez marki konsumenckie: Lilydale, 

Janes Family Foods, Mastro, San Daniele, Fletcher's, Cuddy, Vienna i Quality Meats. Założona w 1995 

roku z 60 pracownikami, Sofina zatrudnia obecnie prawie 5 000 osób w Kanadzie i Stanach 

Zjednoczonych. Firma oferuje zróżnicowaną linię produktów od drobiu, wołowiny i wieprzowiny,  
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a także towary gotowe, takie jak wędliny, mrożonki i bekon. Posiada zakłady przetwórcze w całej 

Kanadzie, głównie w Kolumbii Brytyjskiej, Albercie i Saskatchewan oraz cztery zakłady w Stanach 

Zjednoczonych. IBISWorld szacuje, że branżowe przychody firmy Sofina wyniosą 1,1 mld USD  

w 2018 roku, co stanowi 3,8% udziału w rynku. 

 

MAPLE LODGE FARMS LTD. – UDZIAŁ W RYNKU 2,7% 

Założona w 1955 roku w Brampton, Maple Lodge Farms Ltd. (Maple Lodge Farms) zatrudnia 

około 2 200 osób. Firma prowadzi zakłady przetwarzania pierwotnego w Brampton, St. Francois, 

Mississauga i Kentville. Maple Lodge oferuje boczek z kurczaka, plastry pakowanego mięsa, parówki i 

mrożone zapakowane produkty mięsne. Ponadto Maple Lodge Farms jest głównym producentem 

halal produktów drobiowych w Kanadzie. W 2018 roku oczekuje się, że spółka wygeneruje przychody 

o wartości 832,8 mln USD, co stanowi 2,7% udziału w rynku. 

 

SUNRISE FARMS LTD. – UDZIAŁ W RYNKU 1,2% 

Założona w 1983 roku Firma Sunrise Farms przekształciła się w sześcio-zakładową fabrykę z 

ponad 1 300 pracownikami rozproszonymi w Kolumbii Brytyjskiej, Albercie i Ontario. Firma zajmuje 

się głównie przetwarzaniem drobiu i konsekwentnie działa w ramach modelu integracji pionowej, od 

wylęgarni do mięsa "gotowego do spożycia". IBISWorld szacuje, że branżowe przychody firmy w 2018 

roku osiągną 378,1 mln USD. 

Przemysł mięsny, tj. wołowy i drobiarski w Kanadzie to stale rozwijająca się branża,  

w której działa blisko 1000 firm funkcjonujących na rynku krajowym. W rezultacie wiele firm działa 

na małą skalę, koncentrując się na rynkach niszowych i specjalistycznych produktach. Na przykład 

społeczności etniczne lub religijne mogą mieć ograniczenia dietetyczne, które wymagają 

wyspecjalizowanych przetwórców mięsa. Ponieważ popyt na te produkty jest bardziej 

zróżnicowany niż w przypadku większości produktów branżowych, większość operatorów 

koncentruje się na lokalnych rynkach zamiast na ogólnokrajowych. Ponadto najwięksi operatorzy 

kontrolują znaczną część rynku, ograniczając dostęp dla nowych podmiotów21. 

 

 

 

                                                                 

21
 Meat, Beef & Poultry Processing in Canada, IBISworld, www.ibisworld.com 

https://clients1.ibisworld.com/reports/ca/industry/default.aspx?entid=251
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2.5. KONKURENCJA NA RYNKU DOSTAWCÓW WIEPRZOWINY 

Rynek wieprzowiny w Kanadzie składa się z wielu małych gospodarstw, z których część działa 

jako firmy. W większości przypadków gospodarstwa są zarządzane i są własnością rodzin, które 

pracują w branży od kilku pokoleń. Jednak zwiększenie konsolidacji branży i skłonność do tworzenia 

bardziej zintegrowanych systemów powoduje przeobrażenia w obszarze konkurencyjności 

podmiotów rynkowych. Należy również podkreślić, że z biegiem czasu presja konkurencyjna zmusza 

zazwyczaj mniejszych rolników do zamykania się, gdyż przemysł zmierza ku bardziej 

wyspecjalizowanej produkcji na dużą skalę. Eksperci IBISWorld spodziewają się, że w kolejnych latach 

koncentracja przemysłu będzie rosła22. 

Głównymi polami konkurencyjności dla europejskich eksporterów mogą być zatem: 

 cena, 

 dywersyfikacja koszyka produktowego,  

 jakość produktów: świeżość, smak, 

 całościowa i przejrzysta informacja o produkcie,  

 społeczna odpowiedzialność biznesu wyrażona w humanitarnym uboju, 

 wykazanie pochodzenia produktu – trend organic/eco,  

 opracowanie produktu niszowego, kierowanego do wybranego segmentu rynku 
(uwzględniające uwarunkowania kulturowe, np. religijne). 

 oferowanie gotowych do spożycia posiłków mięsnych tzw. ready-to-cook.  

Sektor dostawców mięsa wieprzowego w Kanadzie cechuje niski poziom 

umiędzynarodowienia. Oznacza to, że prawie wszyscy operatorzy to nieduże podmioty kanadyjskie 

dość mocno rozdrobnione kierujące swoją sprzedaż wyłącznie na rynek krajowy  

i ten rynek jest bardzo często dla nich najważniejszy. Nawet magnat branżowy Omaha Steaks 

ogranicza swoją sprzedaż do USA, Kanady, Puerto Rico, Wysp Dziewiczych (USA). 

                                                                 

22 Hog & Pig Farming in Canada, IBISworld, www.ibisworld.com 

https://clients1.ibisworld.com/reports/ca/industry/default.aspx?entid=52
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Źródło: IBISWorld 

Informacje o wiodącej firmie w sektorze - Olymel Societe en Commandite Ltee. (Olymel) – 

przedstawiono już wcześniej. Poniżej zawarto charakterystykę trzech firm, których udziały w rynku 

przekraczają 1%.  

HYLIFE FOODS LP – SZACOWANY UDZIAŁ W RYNKU 3,3% 

Z siedzibą w La Broquerie, HyLife Foods LP jest pionowo zintegrowanym producentem 

wieprzowiny i przetwórcą wieprzowiny w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Firma rozpoczęła 

działalność w 1986 roku pod nazwą Springhill Farms. W 2008 r. Firma Hytek Ltd. zakupiła 

gospodarstwo jako jednoosobową spółkę zależną, w którym to czasie posiadała zdolność przerobową 

3 250 sztuk świń dziennie. Firma Hytek rozszerzyła swoją działalność i zmieniła nazwę na HyLife  

w 2011 roku. Firma przetwarza 32 500 tusz wieprzowych tygodniowo w Kanadzie i Stanach 

Zjednoczonych. Firma nie ujawnia swoich informacji finansowych. W oparciu o produkcję mięsa 

wieprzowego, IBISWorld szacuje, że w 2017 roku firma zarobiła 143,9 miliona dolarów. 

CONESTOGA MEAT PACKERS – SZACOWANY UDZIAŁ W RYNKU 2,5% 

Conestoga Meat Packers została założona w 1982 roku w Ontario jako zakład przetwórstwa 

mięsnego. W 1994 roku firma założyła Progressive Pork Producers, spółdzielnię 120 rodzinnych 

gospodarstw rolnych, aby zintegrować model biznesowy. W 2001 roku firma stała się w pełni 

właścicielem farmy, która pozostaje kluczowym elementem jej potencjału brandingowego  

i marketingowego. Firma kontynuuje produkcję i przetwarzanie najwyższej jakości wieprzowiny, 

oferując zintegrowany system, odpowiedzialne praktyki hodowlane, w tym brak hormonów  

i zastosowań chemicznych, brak produkcji odpadów. IBISWorld szacuje, że branżowe dochody 

Conestoga Meat Packers osiągnęły 107,9 miliona USD w 2017 roku. 

LES PLACEMENTS ROLLAND ROBITAILLE INC. – SZACOWANY UDZIAŁ W RYNKU 1,2% 

Założona w 1983 roku firma Les Placements Rolland Robitaille Inc. jest spółką zajmującą się  

hodowlą trzody chlewnej, zlokalizowaną w Farnham, QC. Firma zatrudnia około 250 osób i zajmuje 

się głównie produkcją wieprzowiny, a nie przetwórstwem czy sprzedażą detaliczną. IBISWorld 

szacuje, że firma wygenerowała w 2017 roku przychody w wysokości 52,3 miliona USD w 2017. 

 



36 

 

 

2.6. KONKURENCJA NA RYNKU DYSTRYBUCJI I SPRZEDAŻY HURTOWEJ MIĘSA 

WIEPRZOWEGO I WOŁOWEGO 

Branża z ponad 750 zakładami operującymi na rynku w 2017 roku ostatecznie uniemożliwia 

poszczególnym konkurentom uzyskanie znacznego udziału w rynku. Jednym z najważniejszych 

czynników ograniczających uzyskanie znacznego udziału w rynku jest rosnąca wertykalna integracja 

dystrybutorów żywności o szerokim zasięgu, w szczególności w branży sprzedaży artykułów 

spożywczych. Operatorzy w branży sprzedaży artykułów spożywczych opanowali te same rynki, co 

hurtownie wołowiny i wieprzowiny, w tym restauracje i hotele. Ponieważ jednak te hurtownie 

spożywcze rozszerzyły swój zakres działania, ich działalność naturalnie przeniknęła do rynku 

hurtowego wołowiny i wieprzowiny. 

Duże hurtownie, takie jak Sysco Corporation, Loblaw Company i Sobey's zdominowały detaliczny 

rynek żywności w Kanadzie i w konsekwencji zmniejszyły wpływ operatorów przemysłowych. Chociaż 

firmy te mają produkty istotne dla branży, większość ich przychodów nie pochodzi z produktów 

branżowych. Na przykład w 2016 roku Sysco generowało jedynie 20% swoich przychodów  

z produktów mięsnych (z wyłączeniem drobiu). Dlatego te firmy nie są uznawane za branżowe, mimo 

że utrzymują znaczny udział w rynku (Sysco ma szacunkowo 10,4% udziału w rynku w 2017 roku 

według szacunków IBISWorld). 

CANWORLD FOODS LTD. – SZACOWANY UDZIAŁ W RYNKU 0,9% 

Założona w 1976 roku firma Camworld stała się specjalistą od eksportu kanadyjskiej 

wieprzowiny do Azji. W 1977 roku firma podjęła podobne zobowiązanie do eksportu wieprzowiny do 

USA. Obsługując przetwórców, detalistów, hurtowników i klientów międzynarodowych. Od tego 

czasu firma rozszerzyła swoją działalność o produkty wieprzowe i obejmuje również importowane 

produkty mięsne. Posiadając biura w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych firma jest jednym z członków 

założycieli Canada Pork International, stowarzyszenia handlowego dla rolników wieprzowych 

i eksporterów wieprzowiny, a także partnerów z organami federalnymi, w tym z Kanadyjską Radą 

Mięsną, Federacją Eksportu Mięsa w Stanach Zjednoczonych i Certyfikowanym Angus Beef Brand. 

Zatrudniając ponad 20 pracowników, Canworld opiera się na partnerstwie z innymi firmami  

i organami zarządzającymi. Firma nie ujawnia swoich informacji finansowych. Eksperci IBISWorld 

szacują, że Canworld wygenerowała w 2017 roku 83,4 miliona dolarów przychodów. 

CANADIAN AMERICAN BOXED MEAT CORP. – SZACOWANY UDZIAŁ W RYNKU 0,7% 

Canadian American Boxed Meat Corp (CANAMMEATS) to firma produkująca mięso, która 

specjalizuje się w imporcie i eksporcie, magazynowaniu i dystrybucji wołowiny, wieprzowiny, 

cielęciny, baraniny, koziny, jagnięciny i drobiu. Oferta produktowa obejmuje zarówno świeże, jak  
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i mrożone produkty mięsne. Obsługuje jeden magazyn, w którym znajduje się chłodnia o powierzchni 

około 25 000 stóp kwadratowych, która obejmuje zarówno przestrzeń chłodniczą, jak i zamrażalnię. 

Działalność firmy w zakresie dystrybucji hurtowej prowadzona jest przez własną firmę transportową 

Caliber Transport Inc. (Calibre). Firma dostarcza również pełne ładunki klientom w promieniu 250 km, 

a na specjalne życzenie może obsługiwać dostawy tego samego dnia. Cała flota składa się  

z ciężarówek chłodni. CANAMMEATS realizuje również zamówienia na terenie całej Kanady, ale na 

większe odległości zazwyczaj zleca dystrybucję innym dystrybutorom. Firma nie publikuje informacji 

finansowych. IBISWorld szacuje, że jej przychody w 2017 roku wyniosły 285,7 miliona USD. 

Konkurencja wewnętrzna 

Ze względu na różnorodność wielkości producentów konkurencja na rynku hurtowni wołowiny  

i wieprzowiny jest stosunkowo wysoka. Głównym motorem konkurencji jest coraz powszechniejszy 

trend, w którym przetwórcy mięsa sprzedają bezpośrednio do sklepów spożywczych i innych 

punktów sprzedaży detalicznej pomijając operatorów przemysłowych. 

Wielu operatorów korzysta z lokalizowania firm w pobliżu swoich ostatecznych klientów. Oprócz 

oszczędności kosztów w logistyce, ta praktyka zachęca do skrócenia czasu realizacji  

i poszerzenia oferty produktów dla lokalnych klientów. Koncentrując się na lokalnych rynkach, wielu 

operatorów podkreśla swój regionalny lub lokalny charakter i nie rozszerza swojej działalności na 

skalę krajową. Obecnie lokalizacja jest podstawą konkurencji w branży. 

Oprócz lokalizacji, operatorzy starają się odróżnić od konkurencji poprzez własną, specyficzną 

linię produktów. Hurtownicy oferujący produkty o wartości dodanej, produkty specjalne lub 

produkty importowane są w lepszej pozycji konkurencyjnej. Dlatego wielu operatorów skupia 

swoją działalność na imporcie i  zdobywaniu kontraktów od wyspecjalizowanych przetwórców. 

Konkurencja zewnętrzna 

Hurtownie paczkowanych mrożonych produktów spożywczych sprzedają produkty zawierające 

mięso, które są bezpośrednimi substytutami dla całych świeżych i mrożonych produktów mięsnych 

sprzedawanych przez branżę. W związku z tym operatorzy w branży hurtowni mrożonek stanowią 

jedno z głównych źródeł konkurencji dla branży. Alternatywne źródła białka, w tym drób, owoce 

morza i białka pochodzenia roślinnego, również stanowią źródło zewnętrznej konkurencji. Trendy 

dietetyczne i oszczędnościowe mogą prowadzić konsumentów do odchodzenia od produktów 

czerwonego mięsa w kierunku zdrowszych źródeł białka. Hurtownicy i sprzedawcy detaliczni, którzy 

specjalizują się w drobiu i owocach morza stanowią zatem zagrożenie zewnętrzne. 
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2.7. LOKALIZACJA PRZETWÓRCÓW, PRODUCENTÓW ORAZ UBOJNI W KANADZIE 

Z uwagi na potencjalny sposób wejścia23 europejskich eksporterów na rynek mięsa w Kanadzie 

zaprezentowane w poniższym podrozdziale informacje stanowią jedynie uzupełnienie sytuacji 

branżowej. Warto również zaznaczyć, że rozlokowanie przetwórców, producentów oraz ubojni w 

znacznym stopniu pokrywa się z lokalizacją ośrodków sprzedaży oraz przemysłu 

dystrybucji/sprzedaży hurtowej. 

Ze względu na wysokie i rosnące koszty transportu, zakłady w branży przetwórstwa mięsa, 

wołowiny i drobiu w Kanadzie są strategicznie zlokalizowane w pobliżu dostawców/producentów 

mięsa (np. hodowli trzody chlewnej, hodowli drobiu) oraz sprzedawców detalicznych. Operatorzy na 

tym rynku również w swojej działalności uwzględniają odległości od głównych miast, w których 

znajdują się ich docelowe rynki. W rezultacie zakłady przemysłowe koncentrują się głównie na 

prowincjach z łatwym dostępem do rynków międzynarodowych, a w konsekwencji do tych  

o najwyższych populacjach: Ontario, Quebec i Kolumbia Brytyjska. 

Ontario, które stanowi największą część populacji Kanady, mieści większość zakładów 

przemysłowych szacowanych na 34,3% całości. Podobnie, Quebec ma około 22,5% udziału całkowitej 

działalności w branży. Alberta jest trzecim co do wielkości ośrodkiem przetwórstwa mięsnego, 

posiadającym 14,0% wszystkich zakładów przemysłowych, ponieważ prowincja odpowiada za 

największą koncentrację produkcji bydła. Kolumbia Brytyjska stanowi kolejne 11,7% zakładów 

przemysłowych, głównie dlatego, że ma trzecią co do wielkości liczbę ludności Kanady według 

prowincji. Wszystkie inne prowincje mają stosunkowo mały udział zakładów produkcyjnych24. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

23 głównie eksport wyprodukowanego mięsa wołowego i wieprzowego na terenie UE, a nie produkcja i ubój w Kanadzie 

24 Meat, Beef & Poultry Processing in Canada, IBISworld, www.ibisworld.com 

https://clients1.ibisworld.com/reports/ca/industry/default.aspx?entid=251
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Mapa 1. Lokalizacja przetwórców, producentów oraz ubojni w Kanadzie (dane za 2018 rok) 

 
Źródło: IBISWorld 
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Rysunek 8. Liczba zakładów vs populacja 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: IBISWorld 

 

2.8. LOKALIZACJA OŚRODKÓW  DYSTRYBUCJI I SPRZEDAŻY MIĘSA WOŁOWEGO 

I WIEPRZOWEGO W KANADZIE 

Przedstawiciele sektora dystrybucji hurtowej zlokalizowani są w regionach, w których znajduje 

się najwięcej ich odbiorców docelowych. Takie rozmieszczenie biznesu ułatwia  

i przyspiesza transport oraz zmniejsza koszty operacyjne, a także zmniejsza ryzyka powiązane  

z krótkim cyklem życia produktu na półkach sklepowych. Wydaje się, że to właśnie przedstawiciele 

sektora dystrybucji hurtowej powinni stanowić w pierwszej kolejności potencjalnych partnerów 

biznesowych dla europejskich eksporterów. Jak już zostało wcześniej zaznaczone, także i w tym 

przypadku występuje zależność polegająca na tym, że liczba punktów sprzedaży detalicznej 

bezpośrednio koreluje z liczbą i gęstością zaludnienia. 

Lokalizacja podmiotów zajmujących się dystrybucją i sprzedażą wołowiny i wieprzowiny jest 

zatem nierozerwalnie połączona z gęstością zaludnienia, posiadając swoje oddziały  

w prowincjach o największym zagęszczeniu populacyjnym, zazwyczaj koncentrując się bliżej 
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obszarów miejskich. Ponieważ dominujący dystrybutorzy żywności mają krajowy zasięg działania, 

dlatego też wielu operatorów z branży mięsnej działa przede wszystkim w swoim regionie. 

Ontario, na przykład, ma 38,3% populacji i 41,0% zakładów przemysłowych. Po Ontario Quebec 

ma 23,2% ludności Kanady i jest siedzibą 29,1% zakładów przemysłowych. Obecność tej branży rośnie 

w Ontario i Quebecu w tym okresie, prawdopodobnie z powodu rosnącego wzrostu gospodarczego  

i demograficznego.  

Z uwagi na fakt, że lokalizacja ośrodków sprzedaży mięsa determinowana jest gęstością 

zaludnienia, europejscy eksporterzy mięsa wołowego i wieprzowego powinni  

w pierwszej kolejności właśnie w tych lokalizacjach szukać przyszłych partnerów 

biznesowych/ośrodków sprzedaży, które gwarantowałyby zbyt eksportowanych towarów,  

a z uwagi na stopień zaludnienia – stabilność popytu25.  

Mapa 2. Lokalizacja głównych ośrodków sprzedaży mięsa w Kanadzie (dane za 2018 rok) 

 
Źródło: IBISWorld 

                                                                 

25 Beef & Pork Wholesaling in Canada Industry Report, IBISworld, www.ibisworld.com 
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Rysunek 9. Liczba punktów sprzedaży vs populacji 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: IBISWorld 

2.9. BARIERY WEJŚCIA NA RYNEK PRZETWÓRCÓW MIĘSA, PRODUCENTÓW MIĘSA  

ORAZ UBOJNI W KANADZIE 

Z uwagi na potencjalny sposób wejścia26 europejskich eksporterów na rynek mięsa w Kanadzie 

zaprezentowane w poniższym podrozdziale informacje stanowią jedynie uzupełnienie sytuacji 

branżowej. 

Regulacje prawne stanową istotną barierę wejścia do przemysłu przetwórstwa mięsa, wołowiny 

i drobiu w Kanadzie. Kanadyjska Agencja Kontroli Żywności nakłada rygorystyczne normy w celu 

zapewnienia bezpieczeństwa żywności i chroni społeczeństwo przed produktami niskiej/wątpliwej 

jakości. Nieprzestrzeganie tych zasad może spowodować zamknięcie firmy lub zakaz wejścia na 

kanadyjski rynek przemysłu mięsnego. 

                                                                 

26 głównie eksport wyprodukowanego mięsa wołowego i wieprzowego na terenie UE, a nie produkcja i ubój w Kanadzie. 
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Istniejące mechanizmy zaopatrzenia stanowią kolejną barierę. Założone na terenie Kanady firmy 

zazwyczaj zawierają umowy zapewniające innym przetwórcom mięsa surowce. Firmy współpracują  

z dystrybutorami, a nawet detalistami w celu dostarczania produktów spożywczych o wysokiej 

wartości dodanej do ostatecznego klienta. Tak ustalone umowy pozwalają uczestnikom rynku 

rozwijać długoterminowe relacje handlowe z klientami, utrudniając nowym podmiotom wejście do 

wystarczającej liczby klientów.  

Bariery wejścia mają również duże znaczenie dla kanadyjskiego eksportu. Bariery handlowe 

bowiem są również często nakładane na towary kanadyjskie, często w ramach działań odwetowych 

wobec środków protekcjonistycznych. Aby konkurować na rynku krajowym i międzynarodowym 

niezbędne są korzyści skali, aby obniżyć koszty jednostkowe i uzyskać przyzwoite marże zysku. Niski 

poziom zwrotów oraz postrzeganie ryzyka finansowego i społecznego w branży oznacza, że 

potencjalnym uczestnikom często trudno jest uzyskać satysfakcjonujące finansowanie z instytucji 

finansowej27.  

Tabela 19. Bariery wejścia na rynek mięsa w Kanadzie 

Konkurencja wysoka 

Koncentracja niska 

Etap cyklu życia dojrzały 

Kapitałochłonność średnia 

Zmiany technologiczne średnia 

Regulacje prawne dużo 

Wsparcie przemysłu wysokie 

Źródło: www.ibisworld.com 

2.10. BARIERY WEJŚCIA NA RYNEK OŚRODKÓW DYSTRYBUCJI I SPRZEDAŻY MIĘSA 

WOŁOWEGO I WIEPRZOWEGO W KANADZIE 

Pomijanie tradycyjnych hurtowni mięsa stanowi największą przeszkodę w wejściu na rynek 

hurtowy wołowiny i wieprzowiny. Coraz częściej przetwórcy mięsa sprzedają bezpośrednio do dużych 

sprzedawców detalicznych, takich jak Loblaw czy Sysco, w ten sposób pomijając pośredników w tej 

branży. Działania dużych detalistów utrudniają również małym hurtownikom wejście do biznesu, o ile 

nie mają niszowego rynku, takiego jak produkty certyfikowane ekologicznie lub importowane mięso. 

                                                                 

27 Meat, Beef & Poultry Processing in Canada, IBISworld, www.ibisworld.com 

https://clients1.ibisworld.com/reports/ca/industry/default.aspx?entid=251
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Ponieważ ten sektor hurtowy jest w wysokim stopniu regulowany, dlatego też spełnienie 

federalnych i stanowych wymogów dotyczących przechowywania żywności i jej dystrybucji bywa 

kosztowne. Podobnie, uzyskanie licencji może być zaporowe dla niektórych potencjalnych 

uczestników. Operatorzy branży muszą również inwestować w duże chłodnie magazynowe i miejsca 

dostaw zdolne do utrzymywania świeżego i bezpiecznego do spożycia mięsa zgodnie z federalnymi 

wytycznymi. Koszt uzyskania i utrzymania tych obiektów, może zniechęcić niektórych operatorów do 

wejścia na rynek28.  

Tabela 20. Bariery wejścia na rynek ośrodków sprzedaży mięsa w Kanadzie 

Konkurencja wysoka 

Koncentracja niska 

Etap cyklu życia dojrzały 

Kapitałochłonność średnia 

Zmiana technologiczne niskie 

Regulacje prawne średnio 

Wsparcie przemysłu niskie 

Źródło: www.ibisworld.com 

2.11. KLUCZOWE DETERMINANTY SUKCESU RYNKOWEGO NA RYNKU KANADYJSKIM 

Do kluczowych czynników, których realizacja może wesprzeć eksporterów mięsa i przetworów 

mięsnych z Europy w zaistnieniu na rynku kanadyjskim, należy zaliczyć: 

 Joint venture jako formę redukcji kosztów wejścia na rynek. Joint venture z podmiotem 

działającym na rynku kanadyjskim należy traktować jako czynnik łagodzący początkowe 

trudności związane z funkcjonowaniem na nowym rynku. 

 Atrakcyjny wizerunek produktów, który pozwala na przyciągnięcie uwagi konsumentów 

zwłaszcza na rynkach z mocno nasyconą ofertą produktową.  

 Doświadczony zespół profesjonalistów z branży posiadający wiedzę na temat rynku, który 

przyczynia się do płynnego poruszania się na nowym rynku, tworzy tzw. doświadczenie i 

wiedzę organizacyjną, które w dalszym etapie przekładają się na reputację 

przedsiębiorstwa. 

                                                                 

28 Beef & Pork Wholesaling in Canada Industry Report, IBISworld, www.ibisworld.com 
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 Korzystanie ze specjalistycznego sprzętu lub obiektów: odnoszący sukcesy rolnicy mają 

dostęp do najnowszych technologii dotyczących hodowli, mieszanek paszowych i kontroli 

warunków pogodowych. 

 Dywersyfikację koszyka produktów, która pozwala na zwiększenie konkurencyjności na 

wysoko nasyconych rynkach konsumenckich. Zróżnicowana oferta stwarza możliwości 

dotarcia do różnych odbiorców przyczyniając się do generowania większych przychodów (w 

szczególności chodzi tu o produkty typu organic i eco jak również produkty uwzględniające 

uwarunkowania kulturowe, a w szczególności religijne). 

 Silną markę – duża cześć firm działających na rynku mięsa w Kanadzie to podmioty 

posiadające rozpoznawalne marki z bogatą historią i mocno ugruntowaną reputacją. Marka 

odgrywa coraz większa rolę na tym rynku, dlatego tak ważne jest jej wykorzystanie w 

działaniach marketingowych. 

 Dywersyfikację portfela odbiorców – czyli możliwość dostarczania produktów do 

zróżnicowanych odbiorców na terenie jak największego obszaru. Eksporterzy z Europu 

powinni kierować się ekonomią skali oraz uwzględniać lokalizację hurtowni/dystrybutorów 

na terenie Kanady. 

 Terminowość – czyli zagwarantowanie i utrzymywanie stałych oraz terminowych dostaw do 

klientów. 

 Przestrzeganie reguł federalnych i stanowych – kategoria produktowa „mięso” jest jednym 

z najściślej regulowanych sektorów w Kanadzie. Hurtownicy i dystrybutorzy muszą stosować 

się do rygorystycznych reguł, pilnować odnawiania licencji, umożliwiającej prowadzenie 

działalności tak aby unikać otrzymania dużych kar finansowych oraz publicznej krytyki 

mogącej negatywnie wpłynąć na reputację marki. 

 Sieć kontaktów – zbudowanie silnych i trwałych więzi z przedstawicielami sieci hurtowych i 

detalicznych w Kanadzie może stanowić kluczowy czynnik decydujący  

o wejściu eksporterów z Europy na rynek kanadyjski.  

 Produkcja towarów preferowanych przez rynek/konsumentów rozumiana jako zdolność 

do określania preferencji i wymagań konsumentów oraz wytwarzania towarów, które lepiej 

spełniają te potrzeby. Według ekspertów IBISWorld umożliwiać to będzie zwiększenie 

zysków oraz opracowanie produktów mięsnych o wartości dodanej. Pomoże również  

w rywalizacji z substytutami. 
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 Badanie rynku i zrozumienie potrzeb konsumentów – ważne jest, aby móc określić 

wymagania konsumentów odnośnie żywienia. Przeprowadzenie badań rynkowych może 

pomóc w określeniu tych potrzeb i opracowaniu produktów mięsnych. 

 Zapewnienie świeżości produktów - mięso jest produktem o krótkim cyklu życia na półce 

sklepowej. Eksporterzy z Europy powinni inwestować w zaplecze do przechowywania  

i transportowania produktów mięsnych tak aby klient oddalony o setki tysięcy kilometrów 

miał pewność, że otrzymuje produkt najwyższej jakości.  

2.12. PRZYSZŁOŚĆ BRANŻY  

Wśród konsumentów na kanadyjskim rynku rośnie tendencja do ograniczania spożycia białka 

mięsnego lub do całkowitej rezygnacji z mięsa. Tendencję widać już wyraźnie  

w różnych sondażach i znajduje to również potwierdzenie w danych handlowych. Coraz więcej osób, 

szczególnie młodszych, wykazuje skłonność do zmniejszania spożycia czerwonego mięsa i przechodzi 

na wegetarianizm lub weganizm. Rosnące rozpowszechnienie diet bezmięsnych lub pół-

wegetariańskich oraz zdrowy styl życia stanowią kolejną oznakę tego trendu. Jest to spowodowane 

głównie rosnącymi dowodami świadczącymi o korzyściach zdrowotnych związanych z takim stylem 

życia, w tym niskim ryzykiem chorób układu krążenia i cukrzycy, a także dłuższej oczekiwanej długości 

życia. Ponadto starzenie się populacji prawdopodobnie przyczyni się do większego zapotrzebowania 

na roślinne źródła białka. 

Eksperci Euromonitora prognozują, że w sektorze przetworzonego mięsa dojdzie do spadku 

skumulowanego rocznego wskaźnika wzrostu CAGR o 1% pod względem zarówno wielkości, jak  

i wartości sprzedaży w okresie prognozy (2017-2022), osiągając 288 200 ton i 45,5 miliarda CAD  

w 2022 roku. Mimo ogólnego spadku nadal pojawiać będą się możliwości wzrostu, które tkwią 

głównie w zdrowych i naturalnych produktach premium. Potwierdzeniem tego może być artykuł, 

który ukazał się "Grocery Business" z marca / kwietnia 2017 roku, gdzie prezentowano wyniki badań, 

gdzie z roku na rok coraz więcej Kanadyjczyków wyraża chęć zakupu naturalnych i ekologicznych 

produktów na grilla, w tym przetworzonego mięsa29.  

Będzie wzrastać liczba fuzji i przejęć podobnych do przejęcia Lightlife Foods przez firmę Maple 

Leaf Foods, a mniejsze firmy rozpoczynające działalność najprawdopodobniej będą częściej 

koncentrować się na obszarach niszowych, ponieważ również ta kategoria będzie się dalej rozwijać.  

                                                                 

29 Processed meat and seafood in Canada, Euromonitor International, Passport, November 2017 
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Biorąc pod uwagę zróżnicowane pochodzenie etniczne i naturę kanadyjskich konsumentów 

nadal istnieje ogromny potencjał w rozwoju produktów smakowych inspirowanych etnicznie. 

Tendencja ta może stanowić inspirację dla innowacji w przetwórstwie mięsa. 

Prognozuje się, że dochody przemysłu mięsnego wzrosną w ujęciu rocznym o 0,3% do 30,8 

miliarda dolarów w ciągu pięciu lat do 2023 roku. Operatorzy branżowi będą w coraz większym 

stopniu koncentrować się na zwiększaniu wydajności dzięki postępowi technologicznemu, przy 

jednoczesnym utrzymaniu marży zysku. Co więcej, gracze rynkowi będą stale zmieniać produkcję na 

produkty o wartości dodanej i pionowo zintegrowane modele biznesowe, aby zrównoważyć wolny 

wzrost. 

Konsumpcja wołowiny i cielęciny na jednego mieszkańca ma spaść w ujęciu rocznym  

o 0,9% w okresie do 2019 roku. Do 2024 roku konsumpcja wołowiny i cielęciny na jednego 

mieszkańca będzie nadal spadać, choć w wolniejszym tempie. Ponadto wołowina pozostanie 

popularna wśród wielu kanadyjskich konsumentów, a wołowina i cielęcina będą nadal stanowiły 

prawie 30% całkowitego spożycia mięsa w Kanadzie do roku 2024 roku. Ogółem przewiduje się, że 

konsumpcja wołowiny na jednego mieszkańca spadnie w skromnym rocznym tempie 0,2% w ciągu 

pięciu lat do 2024 roku30. 

IBISWorld prognozuje, że przychody na rynku wieprzowiny spadną w ciągu pięciu lat do 2022 

roku. Spadając w uśrednionym tempie rocznym 1,4%, przychody branży osiągną wartość 4,0 mld 

USD do 2022 roku. Ogólnie przewiduje się, że spożycie wieprzowiny na mieszkańca spadnie  

w stosunku rocznym o 0,1% do 2024 roku. Dlatego też, jeżeli rozważane będzie wejście na rynek 

czerwonego mięsa, to europejscy eksporterzy powinni  szczególną wagę przywiązać do jakości 

eksportowanego mięsa31.  

 

 

 

 

 

                                                                 

30 Meat, Beef & Poultry Processing in Canada, IBISworld, www.ibisworld.com 

31 Meat, Beef & Poultry Processing in Canada, IBISworld, www.ibisworld.com 

https://clients1.ibisworld.com/reports/ca/industry/default.aspx?entid=251
https://clients1.ibisworld.com/reports/ca/industry/default.aspx?entid=251


48 

 

 

3. TRENDY KONSUMENCKIE I CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KONSUMPCJĘ MIĘSA 

CZERWONEGO I PRODUKTÓW MIĘSNYCH  

Analiza danych gromadzonych m.in. przez Euromonitor International, IBISWorld, Statistics 

Canada, Alberta.ca pozwala stwierdzić, że na rynku mięsa w Kanadzie mamy do czynienia  

z następującymi trendami i czynnikami, które będą wpływać na poziom konsumpcji mięsa 

czerwonego i produktów pochodzących z przetworzenia tego mięsa32: 

 Prognozuje się, że dochody przemysłu mięsnego wzrosną w ujęciu rocznym o 0,3% do 

30,8 miliarda dolarów w ciągu pięciu lat do 2023 roku.  

 Do 2024 roku konsumpcja wołowiny i cielęciny na jednego mieszkańca będzie spadać. 

Ogółem przewiduje się, że konsumpcja wołowiny na jednego mieszkańca spadnie  

w skromnym rocznym tempie 0,2% w ciągu pięciu lat do 2024 roku.  

 IBISWorld prognozuje, że przychody na rynku wieprzowiny spadną do 2022 roku. Spadając 

w uśrednionym tempie 1,4% rocznie przychody branży osiągną wartość 4,0 mld USD do 

2022 r. Ogólnie przewiduje się, że spożycie wieprzowiny na mieszkańca spadnie  

w stosunku rocznym o 0,1% do 2024 roku. 

 Wśród konsumentów na kanadyjskim rynku rośnie tendencja do ograniczania spożycia 

białka mięsnego lub do całkowitej rezygnacji z mięsa. Coraz więcej osób, szczególnie 

młodszych, wykazuje skłonność do zmniejszania spożycia czerwonego mięsa, przechodzi 

na wegetarianizm lub weganizm. 

 Powyższe tendencje znacząco ograniczają atrakcyjność rynku dla potencjalnych 

europejskich eksporterów mięsa. 

 Konsumenci w Kanadzie, którzy decydują się na konsumpcję mięsa czerwonego, oczekują 

produktów gotowych do spożycia i dań mięsnych łatwych do przygotowania, które 

jednocześnie wyróżniają się doskonałą jakością i smakiem. Świadomość klientów  

w zakresie wygodnej żywności, jeśli chodzi o produkty mięsne, jest ważnym czynnikiem 

rozwoju przemysłu przetwórstwa mięsnego. Spośród wszystkich kategorii, kategoria 

świeże mięso ma najwyższy udział w kanadyjskim rynku mięsa. 

                                                                 

32 Opracowano na podstawie: https://www.ibisworld.com/; https://www.euromonitor.com/; 
https://www.statcan.gc.ca/; https://www.alberta.ca/farm-agriculture-business.aspx; 
http://www.agr.gc.ca/eng/home/?id=1395690825741  

https://www.ibisworld.com/
https://www.euromonitor.com/
https://www.statcan.gc.ca/
https://www.alberta.ca/farm-agriculture-business.aspx
http://www.agr.gc.ca/eng/home/?id=1395690825741
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 Mimo ogólnego spadku spożycia mięsa czerwonego nadal pojawiają się możliwości 
wzrostu, które tkwią przede wszystkim w zdrowych i naturalnych produktach premium.  

 Biorąc pod uwagę zróżnicowane pochodzenie etniczne i naturę kanadyjskich 
konsumentów nadal istnieje ogromny potencjał w rozwoju produktów smakowych 
inspirowanych etnicznie. Tendencja ta może stanowić inspirację dla innowacji  
w przetwórstwie mięsa. 

 Biorąc pod uwagę zainteresowanie kanadyjskich konsumentów trendem na wygodną 
żywność i przekąski, oczekuje się, że popyt na przetworzone i gotowe do spożycia 
produkty mięsne będzie miał tendencję wzrostową w przyszłości. 

 Na rynku kanadyjskim coraz wyraźniej zarysowuje się eko-trend polegający na chęci 
kupowania nieprzetworzonych, ekologicznych i lokalnych produktów. Niektórzy 
konsumenci w Kanadzie sprzeciwiają się stosowaniu hormonów wzrostu w produkcji 
zwierzęcej, co stanowi szansę dla europejskich produktów. 

 Hipermarkety i supermarkety to wiodący kanał dystrybucji produktów mięsnych  
w Kanadzie. 

 Maple Leaf i Schneiders to wiodące marki na kanadyjskim rynku mięsa. Produkty mięsne  
z naturalnymi hasłami na etykietach zyskują na popularności. 

 Wszystkie większe sieci sprzedaży aktywnie rozwijają działy z żywnością organiczną  
i etniczną (ukierunkowane na mniejszości etniczne). 

 Rynek private labels w 2015 roku zajmował już 20% rynku i utrzymuje tendencję 
wzrostową. Prawie połowa producentów marek własnych znajduje się w Ontario. 

 Postępujący w Kanadzie proces konsolidacji sieci sprzedaży zwiększa nacisk na redukcje 
cen przy jednoczesnej presji na utrzymanie wysokiej jakości produktów. 

 Około 1/3 populacji w trzech największych kanadyjskich miastach to imigranci, wśród 
których największą grupę stanowią Chińczycy oraz mieszkańcy Południowo-Wschodniej 
Azji. Gusta kulinarne tej grupy wymagają specyficznych działań marketingowych, co 
utrudnia prowadzenie jednolitych kampanii na skalę narodową/międzynarodową. 

 Duże sieci handlowe wymagają zapewnienia przez eksportera dużych partii towaru 
o stałej jakości i cenie, przy zachowaniu uzgodnionego harmonogramu wysyłek 
i standardów, oczekując jednocześnie obniżania kosztów.  
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4. KANAŁY DYSTRYBUCJI  

Według danych Euromonitor International33 sprzedaż detaliczna w Kanadzie w zdecydowanej 
mierze realizowana jest w oparciu o sprzedaż sklepową. Udział tego kanału dystrybucji w całej 
wartości sprzedaży detalicznej wyniósł w 2017 roku nieco ponad 91%. Należy jednak podkreślić, że  
w latach 2012-2017 udział sprzedaży sklepowej zmniejszył się o 5 p.p. – z poziomu 96% w 2012 roku, 
do wspomnianych już 91% w 2017 roku.  

Na sprzedaż sklepową składają się takie kanały dystrybucji jak: sklepy spożywcze, sklepy 
niespożywcze, sklepy mieszane, sklepy luksusowe, outlety. Sklepy spożywcze i niespożywcze 
posiadały w 2017 roku łącznie 87,1% udziału w wartości sprzedaży wygenerowanej przez sprzedaż 
sklepową (dla porównania w 2012 roku udział ten wynosił 86,4%). W latach 2012-2017 wzrósł udział 
sklepów spożywczych o 0,7 p.p. (z poziomu 43,0% w 2012 roku do 43,7% w 2017 roku). Natomiast 
udział sklepów niespożywczych utrzymał się na niezmienionym poziomie i wyniósł 43,4%34.  

Na sprzedaż detaliczną realizowaną z wykorzystaniem sklepów spożywczych składają się 
następujące kanały dystrybucji: hipermarkety, supermarkety, dyskonty, sklepy typu convenience, 
nowoczesne sklepy spożywcze, tradycyjne sklepy spożywcze, sklepy stacji benzynowych, sklepy 
specjalistyczne, niezależne małe sklepy spożywcze, inni sprzedawcy artykułów spożywczych. 

W tabeli poniżej przedstawiono jak w latach 2012-2017 kształtowała się wartość sprzedaży 
realizowanej z wykorzystaniem kanałów dystrybucji składających się na sklepy spożywcze. 

Analiza danych pozwala stwierdzić, że nowoczesne sklepy spożywcze wygenerowały  
w 2017 roku sprzedaż na poziomie niemal 102 mld CAD, co stanowiło 65,8% łącznej wartości 
sprzedaży. Należy także zaznaczyć, że udział nowoczesnych sklepów spożywczych  
w sprzedaży generowanej przez sklepy spożywcze utrzymywał się na stabilnym poziomie  
w latach 2012-2107 i wynosił około 65,5%. 

Do trzech kluczowych kanałów dystrybucji, posiadających w 2017 roku największe udziały  
w sprzedaży generowanej przez sklepy spożywcze należy zaliczyć35: 

 Supermarkety – 26,9% (2012 rok – 30,0%) 

 Hipermarkety – 19,7% (2012 rok – 16,3%) 

 Sklepy specjalistyczne – 18,9% (2012 rok – 18,5%) 
 

                                                                 

33 Retailing in Canada, Euromonitor International, Passport, January 2018 

34 Retailing in Canada, Euromonitor International, Passport, January 2018 

35 Retailing in Canada, Euromonitor International, Passport, January 2018 
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Warto zauważyć, że na przestrzeni lat 2012-2017 zmieniła się kolejność wśród trzech kluczowych 

kanałów dystrybucji. W 2012 roku trzy pierwsze miejsca zajmowały kanały: supermarkety, sklepy 

specjalistyczne, hipermarkety. Z kolei w 2017 roku hipermarkety zajęły miejsce sklepów 

specjalistycznych. Pomimo spadku sklepów specjalistycznych na trzecie miejsce należy uznać, że  

w analizowanym okresie utrzymują one stabilny udział w rynku, na poziomi około 18,5%. Wydaje się 

zatem, że ten kanał dystrybucji powinien być szczególnie interesujący dla eksporterów z Europy 

chcących w Kanadzie sprzedawać przede wszystkim produkty premium. 

Tabela 21. Sprzedaż w sklepach spożywczych według kanałów w latach 2012-2017 (w mln CAD) 

Kanał dystrybucji 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nowoczesne sklepy spożywcze 
87 748,3  89 738,8 91 635,8 94 054,7 97 640,7 101 936,5 

(Modern Grocery Retailers) 

Hipermarkety 
20 098,5  22 304,6 24 624,7 26 787,4 28 499,5 30 616,9 

(Hypermarkets) 

Supermarkety 
40 438,5  40 340,6 39 534,1 39 487,9 40 574,0 41 711,0 

(Supermarkets) 

Dyskonty 
19 072,1  18 953,2 19 235,8 19 463,1 20 098,7 20 932,1 

(Discounters) 

Sklepy typu convenience 
1 878,5  1 888,0 1 899,0 1 910,8 1 910,3 1 932,4 

(Convenience Stores) 

Sklepy stacji benzynowych 
6 260,7  6 252,5 6 342,2 6 405,4 6 558,2 6 744,1 

(Forecourt Retailers) 

Sieciowe  
4 911,1  4 932,5 5 049,2 5 144,2 5 304,5 5 487,5 

(Chained Forecourts) 

Niezależne 
1 349,6  1 320,1 1 293,0 1 261,2 1 253,7 1 256,6 

(Independent Forecourts) 

Tradycyjne sklepy spożywcze  
46 988,0  47 436,2 48 099,9 49 722,4 51 550,1 53 104,4 

(Traditional Grocery Retailers) 

Sklepy specjalistyczne 
24 872,8  25 029,6 25 651,8 27 001,9 28 342,5 29 249,3 

(Food/Drink/Tobacco Specialists) 

Niezależne małe sklepy spożywcze 
12 223,8  12 148,8 12 025,6 12 046,5 12 141,0 12 341,9 

(Independent Small Grocers) 

Inni 
9 891,4  10 257,8 10 422,5 10 674,0 11 066,5 11 513,2 

(Other Grocery Retailers) 

Łącznie 134 736,3  137 175,1 139 735,7 143 777,0 149 190,8 155 040,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Retailing in Canada, Euromonitor International, Passport, January 2018 
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Analiza danych przedstawionych w tabeli poniżej, dotyczących zmiany wartości sprzedaży  
w poszczególnych kanałach dystrybucji w latach 2012-2017 pozwala wyciągnąć następujące wnioski: 

 Największy wzrost sprzedaży w analizowanym okresie odnotowały następujące kanały 
dystrybucji: 

o Hipermarkety – o 52,3% 

o Sklepy specjalistyczne – o 17,6% 

o Dyskonty – o 9,8% 

 Największy wzrost sprzedaży w 2017 roku w stosunku do 2016 roku odnotowały 
następujące kanały dystrybucji: 

o Hipermarkety – o 7,4% 

o Dyskonty – o 4,1% 

o Inni sprzedawcy artykułów spożywczych – o 4,0% 

Z kolei analiza wskaźnika CARG pozwala stwierdzić, że średniorocznie w analizowanym okresie 
najlepiej rozwijała się sprzedaż w następujących kanałach sprzedaży: 

 Hipermarkety – o 8,8% średniorocznie 

 Sklepy specjalistyczne – 3,3% 

 Inni sprzedawcy artykułów spożywczych – 3,1% 

 Dyskonty – 1,9% 

 Sklepy stacji benzynowych – 1,5% 
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Tabela 22. Sprzedaż w sklepach spożywczych według kanałów w latach 2012-2017 – zmiany 

wartości sprzedaży (w %) 

Kanał dystrybucji 2017/2016 
2012-2017 

CARG 
2017/2012 

Nowoczesne sklepy spożywcze 
(Modern Grocery Retailers) 

4,4  3,0 16,2 

Hipermarkety 
(Hypermarkets) 

7,4  8,8 52,3 

Supermarkety 
(Supermarkets) 

2,8  0,6 3,1 

Dyskonty 
(Discounters) 

4,1 1,9 9,8 

Sklepy typu convenience 
(Convenience Stores) 

1,2 0,6 2,9 

Sklepy stacji benzynowych 
(Forecourt Retailers) 

2,8 1,5 7,7 

Sieciowe  
(Chained Forecourts) 

3,5 2,2 11,7 

Niezależne 
(Independent Forecourts) 

0,2 -1,4 -6,9 

Tradycyjne sklepy spożywcze  
(Traditional Grocery Retailers) 

3,0 2,5 13,0 

Sklepy specjalistyczne 
(Food/Drink/Tobacco Specialists) 

3,2 3,3 17,6 

Niezależne małe sklepy spożywcze 
(Independent Small Grocers) 

1,7 0,2 1,0 

Inni 
(Other Grocery Retailers) 

4,0 3,1 16,4 

Łącznie 3,9  2,8 15,1 
Źródło: Retailing in Canada, Euromonitor International, Passport, January 2018 

Z kolei analiza prognozowanych zmian wartości sprzedaży w sklepach spożywczych według 

kanałów dystrybucji (tabela poniżej) pozwala stwierdzić, że w okresie prognozy (lata 2017-2022) 

można oczekiwać wystąpienia następujących trendów: 

 Istotnego wzmacniania pozycji przez hipermarkety – wartość sprzedaży generowana 

przez ten kanał dystrybucji wzrośnie o ponad 15% do 2022 roku. 

 Wzmacniania pozycji innych sprzedawców artykułów spożywczych – wartość sprzedaży 

generowana przez ten kanał dystrybucji wzrośnie o ponad 10% do 2022 roku. 
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 Wzmacniania pozycji sklepów specjalistycznych – wartość sprzedaży generowana przez 

sklepy specjalistyczne wzrośnie o 5,1% do 2022 roku. 

 Wzmacniania pozycji sieciowych sklepów stacji benzynowych – wartość sprzedaży 

generowana przez te sklepy wzrośnie o 4,4% do 2022 roku. 

 Spadku wartości sprzedaży generowanej przez sklepy niezależnych stacji benzynowych  

(-7,1%), sklepy typu convenience (-6,0%) i niezależne małe sklepy spożywcze (-1,1%). 

Tabela 23. Prognoza zmian wartości sprzedaży w sklepach spożywczych według kanałów w latach 

2017-2022 (w %) 

Kanał dystrybucji 2018/2017 
2017-2022 

CARG 
2022/2017 

Nowoczesne sklepy spożywcze 
(Modern Grocery Retailers) 

1,5  1,1 5,6 

Hipermarkety 
(Hypermarkets) 

4,2  2,9 15,3 

Supermarkety 
(Supermarkets) 

0,5  0,2 1,2 

Dyskonty 
(Discounters) 

0,3  0,4 2,0 

Sklepy typu convenience 
(Convenience Stores) 

-1,2  -1,2 -6,0 

Sklepy stacji benzynowych 
(Forecourt Retailers) 

0,6  0,5 2,3 

Sieciowe  
(Chained Forecourts) 

1,1  0,9 4,4 

Niezależne 
(Independent Forecourts) 

-1,6  -1,5 -7,1 

Tradycyjne sklepy spożywcze  
(Traditional Grocery Retailers) 

1,1  0,9 4,7 

Sklepy specjalistyczne 
(Food/Drink/Tobacco Specialists) 

1,2  1,0 5,1 

Niezależne małe sklepy spożywcze 
(Independent Small Grocers) 

-0,2  -0,2 -1,1 

Inni 
(Other Grocery Retailers) 

2,2  2,0 10,2 

Łącznie 1,4  1,0 5,3 
Źródło: Retailing in Canada, Euromonitor International, Passport, January 2018 

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę dystrybucji żywności poprzez kanały takie jak 

sklepy spożywcze i podmioty świadczące usługi gastronomiczne. 



55 

 

 

Kanadyjski sektor dystrybucji żywności składa się z podsektorów żywności i usług 

gastronomicznych. W 2016 roku około 73% żywności zostało rozdystrybuowane za pośrednictwem 

sklepów spożywczych, które obejmują zarówno duże sieci (na przykład Loblaws, Sobeys i Metro), jak i 

niezależne sklepy spożywcze. Rosnąca część (27%) sprzedaży żywności pochodzi z innych sklepów, 

takich jak drogerie, hurtownie klubowe (np. Costco), masowe sklepy detaliczne (np. Wal-Mart), 

dyskonty czy sklepy z artykułami pierwszej potrzeby. 

Większość sprzedaży usług gastronomicznych (78%) pochodzi z komercyjnych placówek, w tym 

restauracji z pełną obsługą (na przykład Swiss Chalet, Eastside Mario's itp.)  

i restauracji szybkiej obsługi (np. McDonald's, Burger King itp.). Pozostała część przypada na 

niekomercyjne zakłady gastronomiczne, które obejmują hotele, instytucje (na przykład szpitale), 

obiekty rekreacyjne, takie jak teatry i areny, sklepy vendingowe i lokale gastronomiczne w domach 

towarowych. 

Tabela 24. Przychody sieci sprzedaży w Kanadzie w 2016 roku 

SIECI SPRZEDAŻY W KANADZIE PRZYCHÓD ZE SPRZEDAŻY W 2016* 

LOBLAW COS. LTD./SHOPPERS DRUG MART  28,919,000,000 

SOBEYS INC. (EMPIRE) /SAFEWAY  20,827,000,000 

METRO INC.  11,124,000,000 

COSTCO CANADA INC. 19,162,000,000 

WALMART CANADA CORP. 7,004,000,000 

CO-OPS 3,574,000,000 

OVERWAITEA FOOD GROUP 2,759,000,000 

THE NORTHWEST COMPANY 840,000,000 

ALIMENTATION COUCHE-TARD 556,000,000 

DOLLARAMA 525,000,000 

LONGO BROTHERS FRUIT MARKET  400,000,000 

Źródło: Canadian Grocer Who’s Who 2017, * estimated amount in Canadian dollars (CAD) 
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5. CO I GDZIE EKSPORTOWAĆ?  

Co eksportować? 

1. Konsumenci, którzy nadal chcą jeść mięso coraz częściej szukają odpowiednich białek i sięgają po 

świeże mięsa często z segmentu premium. Ten trend prawdopodobnie nadal będzie napędzał 

wzrost sprzedaży. Dlatego jedną z eksportowanych kategorii produktów powinny być produkty 

uwzględniające uwarunkowania kulturowe, a w szczególności religijne – ze względu na 

różnorodność etniczną ludności Kanady. 

2. Decydując się na eksport produktów mrożonych należy wziąć pod uwagę fakt, że w tej kategorii 

produktów trendem napędzającym sprzedaż będzie wprowadzanie nowych produktów 

wytworzonych ze świeżych, odżywczych składników, które zawierają mniej tłuszczu i sodu niż 

tradycyjne posiłki mrożone. Należy przy tym wziąć pod uwagę fakt, że w nadchodzących latach 

mrożone gotowe posiłki będą odczuwać większą konkurencję ze strony świeżych produktów 

substytucyjnych dostępnych w sklepach spożywczych. 

3. Część kanadyjskich konsumentów, zwłaszcza młodych, nie akceptuje stosowania hormonów 

wzrostu w hodowli zwierząt rzeźnych. Dlatego europejskie mięso produkowane wedle 

najwyższych standardów i bez hormonów wzrostu ma szansę konkurować na kanadyjskim rynku 

opierając się bardziej na konkurencji jakościowej niż cenowej. 

4. Rosnący udział w rynku produktów kategorii private label, które wypierają z sieci sprzedaży 

kanadyjskie i amerykańskie marki może być szansą dla europejskich eksporterów oferujących 

produkty do sprzedaży w kategorii private label. 

Gdzie? 

1. Z uwagi na fakt, że lokalizacja ośrodków sprzedaży mięsa determinowana jest gęstością 

zaludnienia, europejscy eksporterzy mięsa wołowego i wieprzowego powinni w pierwszej 

kolejności właśnie w tych lokalizacjach (Ontario, Quebec i Kolumbia Brytyjska) szukać przyszłych 

partnerów biznesowych/ośrodków sprzedaży, które gwarantowałyby zbyt eksportowanych 

towarów, a z uwagi na stopień zaludnienia – stabilność popytu. 

2. Rozważając nawiązanie współpracy z konkretnymi kanałami dystrybucji należy wziąć pod uwagę 

przede wszystkim hipermarkety i supermarkety (gwarantujące duży wolumen sprzedaży) oraz 

specjalistyczne sklepy spożywcze (poszukujące produktów wysokiej jakości, o niepowtarzalnych 

walorach smakowych). 
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Kto może pomóc europejskiemu przedsiębiorcy zainteresowanemu wejściem na rynek kanadyjski? 

Szereg podstawowych informacji można pozyskać z samej Ambasady Kanady w Polsce 
(http://www.canadainternational.gc.ca) 

Jak znaleźć dostawcę z Kanady 

Można przeszukać bazę danych – Canadian Company Capabilities (http://www.ic.gc.ca/eic/site/ccc-
rec.nsf/eng/home?OpenDocument) lub skorzystać z pomocy Doradców Handlowych z Biura Radcy 
Handlowego Ambasady w Warszawie. 

Jak znaleźć kanadyjskiego importera dla produktów 

Można przeszukać bazę danych – Canadian Importers Database (https://www.ic.gc.ca/eic/site/cid-
dic.nsf/eng/home) 

Kanadyjskie przepisy odnośnie kontroli eksportu i importu 

W celu pozyskania tych informacji warto odwiedzić bazę Export and Import Controls 
(http://www.international.gc.ca/controls-controles/index.aspx?lang=eng) 

Polityka handlowa Kanady 

Prezentowana jest pod adresem Trade Negotiations and Agreements 
(http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-
commerciaux/index.aspx?lang=eng&menu_id=57), która informuje o aktualnych i będących w trakcie 
negocjacji umowach handlowych w podziale na państwa i regiony, o rozwiązywaniu kwestii spornych, 
ocenach oddziaływania na środowisko, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz o wytycznych 
OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju) w sprawie odpowiedzialnych praktyk  
w biznesie. 

Więcej informacji można również znaleźć pod poniższymi adresami: 

 gospodarka Kanady w podziale branżowym 
(https://www.canada.ca/en/services/business/research.html) 

 analizy handlowo-ekonomiczne (http://www.international.gc.ca/economist-
economiste/index.aspx?lang=eng) 

 kanadyjskie sankcje gospodarcze (http://www.international.gc.ca/world-
monde/international_relations-relations_internationales/sanctions/index.aspx?lang=eng) 
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1. Polecane jest zatrudnienie kancelarii prawnej w Kanadzie. Często taka instytucja jest w stanie 
udzielić przedsiębiorcy rady w kwestiach zarówno zakładania samej firmy w Kanadzie, jak  
i wymogów z tym związanych. 

Przykładowe kancelarie prawne: 

 Osler: https://www.osler.com 

 SSW Pragmatic Solutions: https://ssw.solutions/ 

2. Firmy konsultingowe również mogą być cennym źródłem informacji o rynku kanadyjskim. W 
przestrzeni gospodarczej pomiędzy Polską i Kanadą działa wiele firm konsultingowych  
i doradczych założonych przez przedstawicieli Polonii kanadyjskiej. Warto skorzystać ze 
współpracy z nimi, szczególnie w początkowym okresie wchodzenia na rynek kanadyjski. Polsko-
Kanadyjska Izba Handlowa w Warszawie – organizacja pomocna w pozyskiwaniu informacji  
o rynku kanadyjskim: http://pccc.pl/ 

3. Instytucje zajmujące się wspieraniem europejskich przedsiębiorców na rynku amerykańskim:  

 Wydział Promocji Handlu i Inwestycji (WPHiI) w Waszyngtonie i w Nowym Jorku: 
https://usa.trade.gov.pl  

 Polska Agencja Inwestycji i Handlu PAIH (wcześniej o nazwie Polska Agencja Informacji  
i Inwestycji Zagranicznych PAIiIZ): www.paiz.gov.pl  

Ponadto:  

Finansowe wsparcie dla realizacji projektów zagranicznych inwestorów w Kanadzie oferują dwie 
państwowe instytucje finansowe – „Export Development Canada” (EDC, kanadyjska państwowa 
agencja ubezpieczeń kredytowych; odpowiednik polskiej „Korporacji Ubezpieczeń Kredytów 
Eksportowych”) oraz „Business Development Bank of Canada” (BDBC; kanadyjski bank państwowy, 
którego działalność koncentruje się na wspieraniu rozwoju przedsiębiorczości, głównie małej  
i średniej; w Polsce zbliżoną funkcję spełnia „Bank Gospodarstwa Krajowego”). W szczególności EDC 
zapewnia finansowanie dla realizowanych w Kanadzie projektów zagranicznych inwestorów 
(inwestycje typu greenfield oraz brownfield), a także oferuje im, po zakończeniu inwestycji, dostęp 
do podstawowych produktów tej instytucji czyli instrumentów finansowego wsparcia eksportu 
produkcji danej firmy na rynki zagraniczne (pożyczki, linie kredytowe, ubezpieczenia, gwarancje, 
szerzej o programach tej instytucji na jej stronie internetowej: http://www.edc.ca/). Z kolei BDBC 
oferuje różnego rodzaju instrumenty finansowe (głównie kredyty) z okresem spłaty od 4 do 30 lat na 
finansowanie projektów zagranicznych inwestorów w Kanadzie (głównie na finansowanie projektów 
inwestycyjnych dotyczących nieruchomości, wyposażenia czy kapitału ludzkiego).   
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