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1. PRODUKCJA I IMPORT Z UE 

 

1.1. MIĘSO WIEPRZOWE  

Produkcja  

Na sytuację na amerykańskim rynku wieprzowiny istotny wpływ ma w ostatnich latach rosnąca 

populacja trzody chlewnej. Pogłowie świń w pierwszym kwartale 2018 roku w USA wzrosło o 3,1% 

(r/r) i osiągnęło rekordowy poziom 72,8 mln sztuk. Jednocześnie przewiduje się, że podaż tuczników 

do końca 2018 roku wzrośnie niemal o 4 proc. Wzrost liczby świń w USA jest odzwierciedleniem 

zwiększenia mocy ubojowych rzeźni oraz niskich kosztów produkcji żywca wieprzowego. W rezultacie 

efektywność produkcji osiągnęła historycznie wysoki poziom1. 

Eksperci USDA przewidują znaczny wzrost produkcji wieprzowiny w USA w 2018 roku. Produkcja 

ma wzrosnąć o około 600 tys. ton lub 5,2% do rekordowego poziomu 12,21 mln ton2. 

Wprowadzone przez Chiny cła na wieprzowinę z USA spowodują najprawdopodobniej utratę 

tego rynku. Zakłada się jednak, że Amerykanie utratę rynku chińskiego częściowo będą mogli 

zrekompensować przez sprzedaż tańszej amerykańskiej wieprzowiny na alternatywne rynki 

azjatyckie. Ponadto Amerykanie eksportują na bezcłowy rynek meksykański ponad 40% 

produkowanej wieprzowiny. Dlatego utrzymanie obecnych zasad handlu z Meksykiem w ramach 

NAFTA jest krytycznym elementem dla amerykańskiej branży3. 

Jak prognozuje amerykańskie ministerstwo rolnictwa (USDA), wzrost mocy przetwórczych 

zakładów mięsnych w USA pozwoli na zwiększenie produkcji wieprzowiny w 2019 roku o 3% (r/r). 

Biorąc pod uwagę fakt, że średnie ceny tuczników w 2019 roku pozostaną na niskim poziomie 1,22-

1,30 dolara za kg (wbc), można stwierdzić, że wysoka konkurencyjność amerykańskiej wieprzowiny  

w stosunku do innych krajów eksportujących na światowe rynki zostanie utrzymana. Pozwoli to  

w 2019 roku na powiększenie eksportu wieprzowiny z USA o 4% powyżej poziomu z 2018 roku. 

                                                                 

1 https://www.agropolska.pl/produkcja-zwierzeca/trzoda-chlewna/produkcja-wieprzowiny-w-usa-bije-
rekordy,1383.html 

2 http://www.farmer.pl/agroskop/analizy-i-komentarze/coraz-wiecej-wieprzowiny-z-usa,77663.html 

3https://www.agropolska.pl/produkcja-zwierzeca/trzoda-chlewna/produkcja-wieprzowiny-w-usa-bije-
rekordy,1383.html 
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Przewiduje się, że w 2019 roku eksport wieprzowiny z USA będzie stanowił 22% całości produkcji 

tego mięsa4. 

Import z UE 

W 2017 roku Stany Zjednoczone importowały z UE ponad 107 tys. ton mięsa wieprzowego na 

wartość niemal 370 mln EUR. Prawie 55% w ujęciu ilościowym oraz ponad 48% w ujęciu 

wartościowym unijnego eksportu pochodziło z Polski.  

W analizowanym okresie eksport mięsa wieprzowego z UE do Stanów Zjednoczonych wzrósł  

o 157% w ujęciu ilościowym oraz o 128% w ujęciu wartościowym. Imponujące wyniki odnotowała 

zwłaszcza Polska, osiągając odpowiednio wzrost na poziomie niemal 1400% oraz niemal 1100% (patrz 

tabela 1). 

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

ilościowym i wartościowym) w latach 2013-2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 

4 https://www.cenyrolnicze.pl/wiadomosci/rynki-rolne/trzoda-chlewna/12453-kzp-ptch-produkcja-wieprzowiny-w-usa-
wzrosnie-o-3-1-w-2019-roku 
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Tabela 1. Eksport mięsa wieprzowego (kod 0203) z UE do USA w latach 2013-2017 (wartość w kg) 

KRAJ 2013 2014 2015 2016 2017 
zmiana 

2017/2013 
(2013=100%) 

zmiana 
2017/2016 

(2016=100%) 

EU28 41670100 66346600 71662900 82356900 
10726840

0 
157% 30% 

Polska 3906100 18880600 24161100 30007700 58555700 1399% 95% 

Dania 23981900 28877900 25747500 23821200 23826600 -1% 0% 

Hiszpania 1250500 2783700 3226100 5354900 8540400 583% 59% 

Wielka Brytania 3112100 3266900 5997500 8177100 7711000 148% -6% 

Irlandia 3900600 6280300 6826600 6359000 4812100 23% -24% 

Holandia 4655700 5151200 4922900 8040100 3126100 -33% -61% 

Finlandia 758900 760600 598900 474700 477900 -37% 1% 

Włochy 27200 164600 84700 74000 144500 431% 95% 

Portugalia     600   48300 
 

 

Niemcy 2100 7000 23900 19700 19700 838% 0% 

Francja 51000 124200 73100 27400 6100 -88% -78% 

Austria   400       -  

Belgia   49200       -  

Węgry       1100   - -100% 

Szwecja 24000     0   -  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT 

Analizując dane USDA FAS5 za lata 2013-2017 należy stwierdzić, że import wieprzowiny stanowi 

niewielki udział w konsumpcji na rynku USA. Główne źródła importu to przede wszystkim Kanada 

oraz kraje będące wiodącymi producentami wieprzowiny w UE oraz Meksyk. Kanada nadal jest 

zdecydowanie największym źródłem importu wieprzowiny do USA, choć jej pozycja słabnie. Według 

danych USDA FAS w 2013 roku import z Kanady pokrywał 82% importu wieprzowiny do Stanów 

                                                                 

5
 United States Department of Agriculture. Foreign Agriculture Service 
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Zjednoczonych w ujęciu ilościowym, by w 2017 roku osiągnąć poziom 66%. Dla przykładu w tym 

samym czasie udział Polski wzrósł z około 3% do ponad 14%. Przywóz do Stanów Zjednoczonych 

często zależy od kosztów transportu i odległości produkcji od centralnych obszarów miejskich. 

Większość towarów przywożonych z UE to mrożona wieprzowina (HS 0203 29), a także produkty 

wieprzowe będące zwykle specjalnościami określonego regionu. Dużą część importu wieprzowiny z 

UE do USA, a w szczególności z Danii, stanowią popularne żeberka "baby back ribs". 

Tabela 2. Eksport mięsa wieprzowego (kod 0203) z UE do USA w latach 2013-2017 (wartość w EUR) 

KRAJ 2013 2014 2015 2016 2017 
Zmiana 

2017/2013 
(2013=100%) 

Zmiana 
2017/2016 

(2016=100%) 

EU28 161200306 243600845 268046300 293906995 367855741 128% 25% 

Polska 14833182 53807517 64167231 81965323 177458634 1096% 117% 

Dania 91413070 100314803 104898781 103148514 101013416 11% -2% 

Hiszpania 5502050 13111509 14070898 21333150 32991382 500% 55% 

Wielka Brytania 12868900 12754407 24451793 28264939 27103938 111% -4% 

Irlandia 13759110 21182531 27464809 25414312 18869088 37% -26% 

Holandia 19395128 38627887 29472603 30832784 7207326 -63% -77% 

Finlandia 3075777 2722198 2651066 2198084 2110896 -31% -4% 

Włochy 148236 736169 621184 533631 829812 460% 56% 

Portugalia     14733   148874   

Niemcy 6221 20229 68389 50830 65771 957% 29% 

Francja 107754 238616 164813 147376 56604 -47% -62% 

Chorwacja 785           

Węgry       18048     

Szwecja 90093     4     

Austria   3200         

Belgia   81779         

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT 
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1.2. MIĘSO WOŁOWE 

Produkcja  

Stany Zjednoczone należą do czołowych producentów wołowiny na świecie. Rocznie produkują 

ponad 25 mld funtów (ponad 11,4 mln ton) tego rodzaju mięsa. Zgodnie z danymi Livestock Marking 

Information Center z 2017 roku, stanami, które w największym stopniu przyczyniają się do produkcji 

wołowiny w USA są: Teksas, Nebraska, Kansas, Kalifornia i Oklahoma. Mimo to USA nie pokrywają 

same zapotrzebowania ponad 300 milionowego rynku zbytu. Ze względu na popularność wołowiny 

wśród Amerykanów, USA są zmuszone do importowania znacznych ilości tego produktu.6 

Zasadniczo cena wołowiny sprzedawanej w USA ulega corocznym spadkom. W 2016 roku 

średnia cena za funt (lb) wołowiny wyniosła 5,96 USD, co oznacza, że obniżyła się o 0,33 USD. Stany 

Zjednoczone w 2016 roku wyeksportowały 1 187 050 ton metrycznych wołowiny, co oznacza wzrost 

w porównaniu z 2015 rokiem, kiedy to eksport tego produktu wyniósł 1 067 614 ton metrycznych. 

Największymi odbiorcami amerykańskiej wołowiny są (w odpowiedniej kolejności): Japonia, Meksyk, 

Korea Południowa, Kanada i Hong Kong. 7 

USA w 2016 roku zaimportowały łącznie 360 921 ton metrycznych świeżej wołowiny. Tabela 

poniżej przedstawia 4 największych dostawców tego produktu na amerykański rynek w 2016 roku.8 

Tabela 3. Główni eksporterzy świeżej wołowiny do USA w 2016 roku 

Kraj Wielkość importu w tonach metrycznych 

Kanada  90 757 

Australia  80 987 

Nowa Zelandia  77 521 

Meksyk  71 075 

Źródło: Analiza amerykańskiego rynku spożywczo-rolnego - mięso wołowe, wieprzowe, drobiowe - szanse dla 
polskich przedsiębiorców, Polska. Trade & Investment Section, Consulate General of Poland in New York, 
czerwiec 2017 

                                                                 

6
 Analiza amerykańskiego rynku spożywczo-rolnego - mięso wołowe, wieprzowe, drobiowe - szanse dla polskich 

przedsiębiorców, Polska. Trade & Investment Section, Consulate General of Poland in New York, czerwiec 2017 

7
 Ibidem 

8
 Ibidem 
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Wielkość produkcji wołowiny w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku wzrosła o prawie 4% ze 

względu na większe dostawy bydła i tusze o większej masie. Wzrost produkcji związany był także  

z silnym popytem krajowym na wołowinę. 

Należy zakładać, że eksport amerykańskiej wołowiny będzie rósł w kolejnych latach, wspierany 

przez zwiększone dostawy do Korei Południowej, Japonii i Meksyku. Najprawdopodobniej niższa 

produkcja wołowiny w Australii spowoduje ograniczenie eksportu tego mięsa, a tym samym zwiększy 

popyt na wołowinę z USA na rynkach azjatyckich, gdzie ci dwaj eksporterzy konkurują zaciekle  

o udział w rynku. Ponadto można przyjąć, że spadek cen hurtowych wołowiny zwiększy 

konkurencyjność amerykańskiej wołowiny na rynkach światowych. 

Import z UE 

W 2017 roku Stany Zjednoczone importowały z UE ponad 1,3 tys. ton mięsa wołowego na 

wartość ponad 8 mln EUR. Ponad 49% w ujęciu ilościowym oraz niemal 41% w ujęciu wartościowym 

unijnego eksportu pochodziło z Irlandii (patrz tabela 4).  

W analizowanym okresie eksport mięsa wołowego z UE do Stanów Zjednoczonych wzrósł  

o 1067% w ujęciu ilościowym oraz o 423% w ujęciu wartościowym. 

Poniżej przedstawiono jak kształtował się eksport mięsa wołowego z UE (w ujęciu ilościowym  

i wartościowym) w latach 2013-2017. 

Tabela 4. Eksport mięsa wołowego (kod 0202) z UE do USA w latach 2013-2017 (wartość w kg) 

KRAJ 2013 2014 2015 2016 2017 

Zmiana 

2017/2013 

(2013=100%) 

Zmiana 

2017/2016 

(2016=100%) 

EU28 113700 126400 1069500 1505300 1326800 1067% -12% 

Irlandia     520500 1001300 654000 - 20% 

Holandia     700 137100 398900 - -23% 

Wielka Brytania 108500 115400 497000 325200 249900 130%  

Niemcy 5200 11000 26200 20000 24000 362% -35% 

Grecja       500   -  

Włochy     25100 21200   - 191% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT 
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Tabela 5. Eksport mięsa wołowego (kod 0202) z UE do USA w latach 2013-2017 (wartość w EUR) 

KRAJ 2013 2014 2015 2016 2017 

zmiana 

2017/2013 

(2013=100%) 

zmiana 

2017/2016 

(2016=100%) 

EU28 1525737 1187157 5967894 8095626 8121322 432% 0% 

Holandia 1888   4530 637336 3559034 188408% 168% 

Irlandia     2972339 5697270 3292624  -36% 

Niemcy 32548 69708 135784 102445 274210 742%  

Wielka Brytania 1491301 1117449 2746836 1556411 995454 -33% -42% 

Grecja       1320   
 

 

Włochy     108405 100844   
 

458% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT 

 
 

1.3. PRZETWORY MIĘSNE  

Produkcja  

Dane dotyczące produkcji przetworów mięsnych są bardzo rozproszone, co powoduje, że 

praktycznie niemożliwe jest określenie poziomu produkcji tej kategorii produktów9. Biorąc pod 

uwagę segmentację rynku mięsa przedstawioną na poniższym rysunku można jedynie oszacować 

wartość produkcji przetworów mięsnych (processed meats) w Stanach Zjednoczonych w 2018 roku, 

która wyniesie 53,75 mld USD. 

  

                                                                 
9  Pozyskanie danych statystycznych dotyczących produkcji przetworów mięsnych było niemożliwe. Statystyki 
amerykańskie klasyfikują przetwory mięsne pod kategorią „Meat processed from carcasses” (North American Industry 
Classification System code: 311612). Produkty wchodzące w skład tej kategorii pochodzą z przetworzenia tusz wołowych 
i wieprzowych. Kategoria „Meat processed from carcasses” zawiera takie produkty jak: Bacon, slab and sliced. Beef stew. 
Beef, primal and sub-primal cuts. Bologna. Boxed beef. Boxed meat. Collagen sausage. Cooked meats. Corned meats. Cured 
meats (e.g., brined, dried, and salted). Dried meats. Frozen meat pies (i.e., tourtires). Hams, canned. Hams, preserved. Hot 
dogs. Lamb, primal and sub-primal cuts. Luncheon meat. Meat canning. Meat extracts. Meat products canning. Meats 
cured or smoked. Meats, fresh or chilled, frozen. Pastrami. Pig's feet, cooked and pickled. Pork, primal and sub-primal 
cuts. Potted meats. Processed meats. Salted meats. Sandwich spreads, meat. Sausage and similar cased products. Sausage 
casings, collagen. Smoked meats. Variety meats, edible organs. Veal, primal and sub-primal cuts, made from purchased 
carcasses 

https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ASM_2016_31SX101&prodType=table
https://factfinder.census.gov/faces/tableservices/jsf/pages/productview.xhtml?pid=ASM_2016_31SX101&prodType=table
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Rysunek 1. Segmentacja rynku mięsa w USA 

 
Źródło: www.ibisworld.com 

Kategoria produktów „mięso przetworzone z tusz” (processed meats) odnosi się do 

przetworzonych produktów mięsnych (z wyjątkiem drobiu), w tym produktów mrożonych  

i gotowanych, szynek i kiełbas. Udział tego segmentu w przychodach całego rynku utrzymywał się na 

niezmienionym poziomie przez ostatnie pięć lat. Produkty te stanowią nisko kosztową, podstawową 

bazę żywieniową w dietach konsumentów. Chociaż przetwory mięsne postrzegane jako mniej zdrowe 

niż pożywienie samodzielnie przygotowywane z surowego mięsa, to oczekuje się, że niskie ceny 

zapewnią tej kategorii produktów stabilny udział w rynku.  

Import z UE 

W 2017 roku Stany Zjednoczone importowały z UE ponad 9,3 tys. ton przetworów mięsnych na 

wartość ponad 114 mln EUR. Niemal 77% w ujęciu ilościowym oraz niemal 83% w ujęciu 

wartościowym unijnego eksportu pochodziło z Włoch (patrz tabela 6).  

W analizowanym okresie eksport przetworów mięsnych z UE do Stanów Zjednoczonych wzrósł  

o 50% w ujęciu ilościowym oraz o 44% w ujęciu wartościowym. 

Poniżej przedstawiono jak kształtował się eksport przetworów mięsnych z UE (w ujęciu 

ilościowym i wartościowym) w latach 2013-2017. 
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Tabela 6. Eksport przetworów mięsnych (kod 0210) z UE do USA w latach 2013-2017 (wartość w kg) 

KRAJ 2013 2014 2015 2016 2017 

zmiana 

2017/2013 

(2013=100%) 

zmiana 

2017/2016 

(2016=100%) 

EU28 6237300 7551000 9222600 8822300 9363600 50% 6% 

Włochy 5259300 6370700 7899000 7029800 7182100 37% 2% 

Hiszpania 559600 538300 631900 812400 1126900 101% 39% 

Szwecja 0 274800 322700 578800 590600 - 2% 

Niemcy 316600 277700 197100 178600 221700 -30% 24% 

Polska 22900 46000 63500 37300 115100 403% 209% 

Dania 8700 5900 82000 165200 111600 1183% -32% 

Francja 18400 0 2300 15600 13800 -25% -12% 

Wielka Brytania 42400 37600 16500 3500 1800 -96% -49% 

Austria     7600 0   -  

Holandia 9400     11   - -100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT 

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

KRAJ 2013 2014 2015 2016 2017 

zmiana 

2017/2013 

(2013=100%) 

zmiana 

2017/2016 

(2016=100%) 

EU28 79257952 92233614 115011638 110447415 114092214 44% 3% 

Włochy 67246584 81112733 101122286 92074611 94661308 41% 3% 

Hiszpania 8468611 7579263 10466671 14529673 15044238 78% 4% 

Niemcy 3130856 2909206 2400398 2268809 2901338 -7% 28% 

Szwecja 326 273535 326674 612740 623272 191088% 2% 

Dania 30482 20352 271735 542332 361393 1086% -33% 

Polska 91286 174552 242684 154650 307211 237% 99% 

Francja 8846 30 29795 202571 185302 1995% -9% 

Wielka Brytania 175232 163943 51082 44969 8146 -95% -82% 

Holandia 101894     16663 6 -100% -100% 

Chorwacja 3835         -  

Irlandia       24   -  
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Portugalia     681 128   -  

Austria     99632 245   -  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EUROSTAT 

 

2. SYTUACJA W BRANŻY  

2.1. WSTĘP – CHARAKTERYSTYKA RYNKU 

 Rynek mięsa w USA wzrósł o 2% w ujęciu całkowitym w 2017 roku, osiągając 20,5 miliona 

ton.  

 Rynek mięsa nadal korzysta z popytu konsumentów na większe spożycie białka. 

 Wołowina i cielęcina to najbardziej dynamiczna kategoria, o wzroście 4% w ujęciu 

całkowitym w 2017 roku, osiągając 6,7 miliona ton. 

 Przewiduje się, że rynek mięsa wzrośnie o 2% w ujęciu całkowitym w okresie prognozy 

(2017-2022), osiągając 22,3 miliona ton w 2022 roku. 

Przemysł mięsny w Stanach Zjednoczonych, zawierający producentów mięsa jak i detalistów, 

sprzedaje różne świeże, mrożone i peklowane mięso głównie do gospodarstw domowych, a także na 

inne rynki. W ostatnich latach wzrost w branży rynków mięsnych staje się coraz trudniejszy. 

Konkurencja bowiem ze strony tradycyjnych i nietradycyjnych sprzedawców detalicznych ograniczyła 

rozwój rynków mięsnych i sklepów mięsnych. Ponadto zmienia się tradycyjna dynamika powiązań 

między sprzedawcami żywności, hurtownikami i producentami, co powoduje, że rynek detaliczny 

żywności jest ogólnie bardziej konkurencyjny.  

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.  

Oczekuje się, że konkurencja w dalszym ciągu będzie jeszcze bardziej zmniejszać liczbę 

operatorów do 2023 roku. Spodziewany jest spadek cen czerwonego mięsa w tym okresie, podczas 

gdy cena drobiu ma wzrosnąć. Oczekuje się, że konkurencja ze strony supermarketów będzie się 

nasilać, ponieważ alternatywne kanały detaliczne dywersyfikują wybrane produkty, by przyciągnąć 

więcej konsumentów. Ponadto oczekuje się, że konsumpcja mięsa na mieszkańca wzrośnie jedynie 

nieznacznie, pomimo przyspieszenia dochodów konsumentów. Ogólnie oczekuje się, że dochody 
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przemysłu mięsnego pozostaną pod silną presją i stagnacją. Przewiduje się, że dochody przemysłu 

wzrosną w ujęciu rocznym o 0,2% do 6,9 miliarda USD w ciągu pięciu lat do 2023 roku10. 

Również handel hurtowy wołowiną i wieprzowiną doświadcza trudnych warunków 

funkcjonowania. Przemysł, który miał być pośrednikiem między producentami wołowiny 

i wieprzowiny a detalistami, zwolni, gdy ceny czerwonego mięsa spadną, a konsumenci będą 

preferować substytuty. Badania naukowe łączące spożycie wołowiny i wieprzowiny z chorobami 

serca spowodowały, że przedstawiciele branży mięsnej (wołowiny i wieprzowiny) znaleźli się  

w trudnej sytuacji, ponieważ problemy zdrowotne związane ze spożyciem czerwonego mięsa silnie 

kształtowały trendy gustów konsumentów. Podczas gdy popyt na czerwone mięso spadał, ale nie tak 

jak pierwotnie oczekiwano, alternatywne źródła białka, takie jak drób i owoce morza, odnotowały 

stosunkowo większy wzrost popytu. Ponadto, spadki cen mięsa czerwonego, wynikające ze 

zwiększonych dostaw z gospodarstw hodowlanych, utrudniły perspektywy wzrostu dochodów.  

W rezultacie IBISWorld szacuje, że przychody w branży spadną o 1,0% do 55,3 miliarda dolarów  

w 2018 roku. 

Sektor hurtowy podlega poważnym zmianom strukturalnym ze względu na rosnącą tendencję 

obserwowaną wśród firm produkcyjnych, które przekształcają się w hurtownie. Zarówno najwięksi, 

jak i drobni detaliści coraz częściej dokonują zakupów bezpośrednio od producentów żywności, 

pozwalając tym graczom uniknąć kosztów hurtowych i wysokich marż. Rozwój ten doprowadził do 

powszechnej konsolidacji branży. Niezależni hurtownicy z kolei rywalizują o mniejszą pulę kontraktów 

lub dołączają do nowych podmiotów wchodzących na rynek poprzez fuzje. 

W ciągu pięciu lat do 2023 r. popyt na czerwone mięso ma nieznacznie wzrosnąć, ponieważ 

oddziały sprzedaży i biura producentów (MSBO) zyskują coraz większe znaczenie w branży. Struktura 

MSBO będzie się dalej stabilizować, a MSBO skorzystają na korzyści skali i zwiększonej wydajności 

operacyjnej. Ponadto przewidywane wzrosty dochodów do dyspozycji gospodarstw domowych 

utrzymają popyt na produkty z wołowiny i wieprzowiny na stabilnym poziomie. Oczekuje się również, 

że spadek cen czerwonego mięsa zmniejszy się w tym okresie.  

W rezultacie przewiduje się, że przychody branży wzrosną w uśrednionym tempie 0,4% do 

56,3 miliarda dolarów w ciągu pięciu lat do 2023 roku11. 

                                                                 

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

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

https://clients1.ibisworld.com/reports/us/industry/default.aspx?entid=251
https://clients1.ibisworld.com/reports/us/industry/default.aspx?entid=251
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Mięso wieprzowe oraz wołowe są kategoriami przynoszącymi największy dochód dla całego 

sektora mięsnego w Stanach Zjednoczonych, odpowiednio przynosząc 14% oraz 26,3% całego 

dochodu sektora mięsnego12. 

Warto zaznaczyć, że mięso wołowe jest największym segmentem w kategorii „mięso” w USA, 

stanowiąc 37,8% przychodu całej kategorii. Stany Zjednoczone są największym producentem mięsa 

wołowego na świecie a wołowina jest drugim co do ilości rodzajem mięsa spożywanym rocznie przez 

jednego mieszkańca, ustępując tylko mięsu drobiowemu.  

W ciągu ostatnich pięciu lat konsumenci zaczęli ukierunkowywać się jednak w stronę 

zdrowszego stylu życia i zwiększyli spożycie alternatywnych źródeł białka, takich jak drób i ryby, co 

spowodowało spadek konsumpcji wołowiny na jednego mieszkańca. W konsekwencji konsumpcja 

wołowiny może dalej spadać.  

 

Rysunek 2. Zmiany poziomu konsumpcji mięsa wołowego w funtach 

   Źródło: www.ibisworld.com 

                                                                 

12
  Beef & Pork Wholesaling in the US, IBISworld, www.ibisworld.com 

https://clients1.ibisworld.com/reports/us/industry/default.aspx?entid=977
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Natomiast mięso wieprzowe jest drugim co do wielkości segmentem w kategorii „mięso - 

dystrybucja hurtowa” w Stanach  Zjednoczonych z ponad 20% udziałem przychodu w rynku  

w 2018 roku. Wzrost produkcji mięsa wieprzowego przyczynił się do zwiększenia sprzedaży 

produktów wytworzonych z wieprzowiny. Co więcej w okresie 2013-2018 zanotowano 1,6% wzrost 

spożycia mięsa wieprzowego na jednego mieszkańca13.  

Podobnie jak w przypadku wołowiny, konsumenci obawiają się również spożywania 

wieprzowiny ze względu zdrowotnych, rozwiązań upatrując w alternatywnych źródła białka. 

Niemniej oczekuje się jednak, że konsumpcja wieprzowiny na jednego mieszkańca wzrośnie w 2018 

r., co stanowi potencjalną szansę dla przemysłu i europejskich eksporterów. 

 

Rysunek 3. Zmiany poziomu konsumpcji mięsa wieprzowego w funtach 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: www.ibisworld.com 

 

                                                                 

13  Beef & Pork Wholesaling in the US, IBISworld, www.ibisworld.com 
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2.2. SYTUACJA NA RYNKU MIĘSA CZERWONEGO W USA  

Amerykanie coraz częściej spożywają mięso, decydując się na częstsze, a często również większe 

porcje produktów takich jak kurczak, wołowina i wieprzowina w swoich codziennych posiłkach.  

W rezultacie amerykański przemysł mięsny odnotował względnie stały wzrost w analizowanym 

okresie (2012-2017). W odpowiedzi, rolnicy i farmerzy zwiększyli proporcjonalnie rozmiary swoich 

hodowli, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu na białko. W tym czasie również wielu 

sprzedawców detalicznych i operatorów poszukiwało nowych, kreatywnych zastosowań dla mięsa. 

Warto podkreślić, że spożycie białka pozostaje priorytetem dla wielu Amerykanów, a zatem przemysł 

mięsny ma dobre warunki do trwałego wzrostu w nadchodzących latach. 

Tabela 8. Sprzedaż mięsa czerwonego w latach 2012-2017  

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Sprzedaż mięsa czerwonego - wolumen (w tys. ton) 

Wołowina i cielęcina 6 436,1 6 360,7 6 157,8 6 176,9 6 397,1 6 665,3 

Wieprzowina 3 179,3 3 266,4 3 231,3 3 508,2 3 569,0 3 615,0 

 Detaliczna sprzedaż mięsa czerwonego - wolumen (w tys. ton) 

Wołowina i cielęcina 3 465,0 3 427,3 3 306,1 3 336,1 3 463,7 3 601,7 

Wieprzowina 2 617,2 2 690,0 2 662,1 2 896,7 2 938,2 2 982,0 

 Detaliczna sprzedaż mięsa czerwonego - wartość (w mld USD) 

Wołowina i cielęcina 29 931,6 30 232,5 29 597,9 30 358,1 29 580,2 30 362,2 

Wieprzowina 17 912,4 18 800,6 18 882,2 20 885,1 20 332,6 19 919,4 

Źródło: Meat in US, Euromonitor International, Passport, April 2018 

Całkowity wolumen sprzedaży wołowiny i cielęciny w latach 2012-2014 podlegał spadkom. 

Dopiero w latach 2015 – 2017 daje się zauważyć wzrost sprzedaży tego rodzaju mięsa. Natomiast 

sprzedaż wieprzowiny obniżyła się w roku 2014, by następnie od roku 2015 zyskiwać w całkowitym 

wolumenie sprzedaży. Detaliczna sprzedaż mięsa czerwonego, zarówno wołowiny i cielęciny, jak  

i wieprzowiny wzrasta od 2015 roku. Większym wahaniom podlega wartościowa sprzedaż detaliczna 

sprzedaży mięsa czerwonego, co spowodowane było wahaniami cenowymi na rynku mięsa.  
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Tabela 9. Sprzedaż mięsa czerwonego w latach 2012-2017 - zmiany wartości sprzedaży (w %) 

 2017/2016 2012-2017 CAGR 2017/2012 

 Sprzedaż mięsa czerwonego - wolumen 

Wołowina i cielęcina 4,2 0,7 3,6 

Wieprzowina 1,3 2,6 13,7 

 Detaliczna sprzedaż mięsa czerwonego - wolumen 

Wołowina i cielęcina 4,0 0,8 3,9 

Wieprzowina 1,5 2,6 13,9 

 Detaliczna sprzedaż mięsa czerwonego - wartość 

Wołowina i cielęcina 2,6 0,3 1,4 

Wieprzowina -2,0 2,1 11,2 

Źródło: Meat in US, Euromonitor International, Passport, April 2018 

W latach 2012-2017 sprzedaż mięsa czerwonego wzrastała. Wzrost szczególnie zauważalny był 

na rynku wieprzowiny. W całkowitym wolumenie wzrost wynosił 13,7%, w sprzedaży detalicznej 

wynosił również 13,7%. Z kolei wartościowa sprzedaż mięsa wieprzowego w tym okresie wzrosła  

o 11,2%14. 

 

Tabela 10. Detaliczna sprzedaż mięsa organicznego w latach 2012-2017 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Detaliczna sprzedaż mięsa organicznego – wolumen (w tys. ton) 

Mięso organiczne 446,1 481,4 527,6 592,9 632,7 667,9 

 Detaliczna sprzedaż mięsa organicznego – wartość (w mld USD) 

Mięso organiczne 7 029,2 7 714,5 8 518,0 9 694,1 9 896,9 10 193,5 

Źródło: Meat in US, Euromonitor International, Passport, April 2018 

 

 

                                                                 

14 Meat in US, Euromonitor International, Passport, April 2018 
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Wzrost na rynku mięsa czerwonego był szczególnie zauważalny na rynku mięsa organicznego, 

którego wolumen i wartość sprzedaży wzrastały z roku na rok w analizowanym okresie.  

 Tabela 11. Detaliczna sprzedaż mięsa organicznego w latach 2012-2017 - zmiany wartości 

sprzedaży (w %) 

 Źródło: Meat in US, Euromonitor International, Passport, April 2018 

Poziom tego wzrostu prezentuje powyższa tabela. Jak wynika z analiz, wzrost w 2017 roku  

w porównaniu do roku bazowego (2012) w przypadku wolumenu detalicznej sprzedaży mięsa 

organicznego wyniósł prawie 50%, a w przypadku wartości detalicznej sprzedaży mięsa organicznego 

wzrost ukształtował się na poziomie 45%.  

Tabela 12. Prognoza sprzedaży mięsa czerwonego w latach 2017-2022 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

 Prognoza sprzedaży mięsa czerwonego - wolumen (w tys. ton) 

Wołowina i cielęcina 6 665,3 6 781,4 6 865,6 6 924,9 6 983,6 7 047,5 

Wieprzowina 3 615,0 3 700,2 3 760,0 3 823,4 3 872,3 3 910,3 

 Prognoza sprzedaży detalicznej mięsa czerwonego - wolumen (w tys. ton) 

Wołowina i cielęcina 3 601,7 3 683,7 3 757,8 3 834,9 3 876,3 3 907,4 

Wieprzowina 2 982,0 3 054,0 3 126,7 3 178,1 3 219,6 3 259,4 

 Prognoza sprzedaży detalicznej mięsa czerwonego - wartość (w mld USD) 

Wołowina i cielęcina 30 362,2 31 053,8 31 678,5 32 328,1 32 677,0 32 939,6 

Wieprzowina 19 919,4 20 400,4 20 886,1 21 229,6 21 507,2 21 772,5 

Źródło: Meat in US, Euromonitor International, Passport, April 2018 

Opierając się na danych Euromonitor International warto podkreślić, że w latach 2017-2022 

przewiduje się, iż sprzedaż mięsa czerwonego, zarówno wołowiny i cielęciny jak również 

wieprzowiny, będzie podlegać stałemu stabilnemu wzrostowi.  

 2017/2016 2012-2017 CAGR 2017/2012 

 Detaliczna sprzedaż mięsa organicznego - wolumen 

Mięso organiczne 5,6 8,4 49,7 

 Detaliczna sprzedaż mięsa organicznego - wartość 

Mięso organiczne 3,0 7,7 45,0 
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Tabela 13. Prognoza sprzedaży mięsa czerwonego w latach 2017-2022 - zmiany wartości sprzedaży 

(w %) 

 2018/2017 2017-2022 CAGR 2022/2017 

 Prognoza sprzedaży mięsa czerwonego - wolumen 

Wołowina i cielęcina 1,7 1,1 5,7 

Wieprzowina 2,4 1,6 8,2 

 Prognoza sprzedaży detalicznej mięsa czerwonego - wolumen 

Wołowina i cielęcina 2,3 1,6 8,5 

Wieprzowina 2,4 1,8 9,3 

 Prognoza sprzedaży detalicznej mięsa czerwonego - wartość 

Wołowina i cielęcina 2,3 1,6 8,5 

Wieprzowina 2,4 1,8 9,3 

Źródło: Meat in US, Euromonitor International, Passport, April 2018 

Sprzedaż detaliczna zarówno wołowiny i cielęciny, jak również wieprzowiny w analizowanym 

okresie będzie wzrastać w szybszym tempie niż całkowity wolumen sprzedaży mięsa czerwonego.  

 

Tabela 14. Dystrybucja mięsa według kanałów dystrybucji w latach 2012-2017 (% całkowitego 

wolumenu) 

 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Detaliści 60,5 60,6 60,6 60,7 60,7 60,7 

Operatorzy 34,4 34,3 33,9 34,1 34,4 34,1 

Instytucje/Organizacje 5,1 5,1 5,5 5,2 4,9 5,2 

Ogółem 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Źródło: Meat in US, Euromonitor International, Passport, April 2018 

Sprzedaż mięsa odbywa się poprzez dystrybucję w trzech kanałach: detaliści, operatorzy oraz 

poprzez instytucje/organizacje. Udział tych kanałów dystrybucyjnych w analizowanym okresie 

podlega nieznacznym wahaniom. Udział poszczególnych kanałów jest też wskazówką dla 

europejskich eksporterów, w jakim kanale dystrybucyjnym szukać partnerów biznesowych i rynków 

zbyt eksportowanego mięsa.  



21 

 

 

2.3. SYTUACJA NA RYNKU CZERWONEGO MIĘSA PRZETWORZONEGO/PRZETWORÓW 

MIĘSNYCH W USA  

Rosnące zapotrzebowanie na mięso nie przełożyło się na zapotrzebowanie na przetwory mięsne 

w USA, które w ostatnich latach podlegało turbulencjom, co było spowodowane głównie rosnącą 

świadomością zdrowotną wśród konsumentów. Rozwijający się trend świadomości zdrowotnej 

powoduje, że konsumenci na pierwszym miejscu stawiają konsumpcję świeżych i naturalnych 

składników oraz żywności jak najmniej przetworzonej. Po kilku dekadach spadku sprzedaży 

prognozuje się, że przetwory mięsne powrócą do skromnego, ale dodatniego wzrostu w latach 2017-

2022. 

Zmiany sprzedaży przetworzonego mięsa czerwonego w latach 2012-2017 przedstawiono  

w poniższej tabeli. 

Tabela 15. 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
15

) 

263,1 255,2 252,7 245,1 237,3 234,6 

Chłodzone przetworzone mięso 

czerwone (Chilled Processed Red 

Meat) 
2 613,5 2 679,3 2 590,9 2 461,4 2 432,8 2 406,2 

Mrożone przetworzone mięso 

czerwone (Frozen Processed Red 

Meat) 

189,6 192,2 195,1 191,1 196,4 190,8 

Kategorie produktów Sprzedaż przetworzonego mięsa wg kategorii: wartość (w mln USD) 

Przetworzone czerwone mięso 

przechowywane w temperaturze 

pokojowej (Shelf Stable Processed 

Red Meat) 

1 268,4 1 265,1 1 271,4 1 257,4 1 236,5 1 251,5 

                                                                 

15 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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Chłodzone przetworzone mięso 

czerwone (Chilled Processed  Red 

Meat) 

14 606,8 15 434,1 16 064,7 16 096,8 15 800,6 15 696,3 

Mrożone przetworzone mięso 

czerwone (Frozen Processed Red 

Meat) 

2 090,9 2 153,5 2 224,6 2 280,2 2 253,6 2 238,5 

Źródło: Processed meat and seafood in the US, Euromonitor International, Passport, December 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. 

Wahaniom w okresie analizy podlega wolumen sprzedaży mrożonego przetworzonego mięsa 

czerwonego (Frozen Processed Red Meat).  

Wartość sprzedaży chłodzonego przetworzonego mięsa czerwonego (Chilled Processed Red 

Meat) oraz mrożonego przetworzonego mięsa czerwonego (Frozen Processed Red  Meat) wzrastała 

do roku 2015, a następnie zaczęła spadać. Z kolei w kategorii przetworzonego czerwonego mięsa 

przechowywanego w temperaturze pokojowej (Shelf Stable Processed Red Meat) wystąpił spadek 

wartości sprzedaży w latach 2015-2016, by w roku 2017 odnotować wzrost. 

W tabeli poniżej zaprezentowano prognozy sprzedaży przetworzonego mięsa czerwonego  

w latach 2017-2022. 

Tabela 16. 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) 

234,6 231,9 229,6 228,0 227,2 226,7 

Chłodzone przetworzone mięso 
czerwone (Chilled Processed  Red 
Meat) 

2 406,2 2 400,4 2 411,8 2 432,2 2 457,4 2 491,6 

Mrożone przetworzone mięso 
czerwone (Frozen Processed Red 
Meat) 

190,8 189,2 189,8 191,0 192,8 195,3 

Kategorie produktów wartość (w mln USD) 

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

1 251,5 1 234,4 1 218,7 1 206,4 1 196,7 1 190,1 
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Chłodzone przetworzone mięso 
czerwone (Chilled Processed  Red 
Meat) 

15 696,3 15 595,3 15 627,3 15 764,5 15 944,7 16 181,6 

Mrożone przetworzone mięso 
czerwone (Frozen Processed Red 
Meat) 

2 238,5 2 210,1 2 214,5 2 232,3 2 256,2 2 290,8 

Źródło: Processed meat and seafood in the US, Euromonitor International, Passport, December 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).  

Ponadto prognozuje się nieznaczny wzrost sprzedaży chłodzonego przetworzonego mięsa 

czerwonego (Chilled Processed Red Meat) i mrożonego przetworzonego mięsa czerwonego (Frozen 

Processed Red Meat).  

Tabela 17. 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) 

-1,1 -0,7 -3,4 

Chłodzone przetworzone mięso czerwone (Chilled 
Processed Red Meat) 

-0,2 0,7 3,5 

Mrożone przetworzone mięso czerwone 
(Frozen Processed Red Meat) 

-0,9 0,5 2,3 

Kategorie produktów wartość 

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

-1,4 -1,0 -4,9 

Chłodzone przetworzone mięso czerwone (Chilled 
Processed Red Meat) 

-0,6 0,6 3,1 

Mrożone przetworzone mięso czerwone 
(Frozen Processed Red Meat) 

-1,3 0,5 2,3 

Źródło: Processed meat and seafood in the US, Euromonitor International, Passport, December 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 3,4% i prawie 5%. Pozostałe dwie kategorie, czyli sprzedaż chłodzonego 

przetworzonego mięsa czerwonego (Chilled Processed Red Meat) i mrożonego przetworzonego 
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mięsa czerwonego (Frozen Processed Red  Meat), odnotują niewielki wzrost.  

Na poniższym rysunku zaprezentowano kanały dystrybucji czerwonego mięsa przetworzonego / 

przetworów mięsnych w USA. 

 

Rysunek 4. Kanały dystrybucji czerwonego mięsa przetworzonego/przetworów mięsnych w USA 

 

 

 

Obliczenia na podstawie wartości sprzedaży za 2017 r. według cen detalicznych 
Udział procentowy w 2017 r.  
Zmiany udziału procentowego dla lat 2012-2017 
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Analiza informacji zawartych na powyższym rysunku pozwala stwierdzić, że dominującym 

kanałem dystrybucji przetworzonego mięsa czerwonego / przetworów mięsnych w Stanach 

Zjednoczonych pozostaje sprzedaż detaliczna sklepowa (99,3%), choć jej udział maleje.  

Trzy główne kanały dystrybucji wchodzące w skład sprzedaży detalicznej sklepowej (udziały  

w 2017 r.) to: 

• hipermarkety (34,9%) - wzrost 

• supermarkety (34,5%) - spadek 

• niezależne małe sklepy spożywcze (14,9%) - spadek 

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

2.4. KONKURENCJA NA RYNKU PRZETWÓRCÓW, PRODUCENTÓW ORAZ UBOJNI  

Przetwórcy operujący na rynku to ugruntowane firmy. Dominującym trendem jest konsolidacja 

rynku zmierzająca do wypracowania przewagi konkurencyjnej w warunkach dojrzałego otoczenia. 

Firmy zamiast rozwijać ofertę produktową przejmują mniejszych graczy, co jest określane wśród 

operatorów polityką „duży może więcej”. Konsekwencją akwizycji rynkowych jest wzmocnienie 

ekonomii skali w ramach której produkowana jest większa ilość tych samych produktów po 

mniejszych jednostkowych kosztach. 

Cztery największe firmy sektora stanowią 52% całego rynku. Dwie firmy Tyson i Smithfiled 

liderzy w przetwórstwie wieprzowiny i drobiu przejęły obiekty przetwórcze mięsa wołowego  

i indyczego. Jedną z akwizycji, która została czasowo zatrzymana przez sąd antymonopolowy jest 

transakcja JBS SA, które chciało wykupić National Beef Packing Company LLC. Gdyby przejęcie doszło 

do skutku JBS posiadało by ponad 80% rynku przetwórstwa mięsa wołowego.  

 
Źródło: www.ibisworld.com 
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JBS USA HOLDING  - UDZIAŁ W RYNKU 18,8% 

JBS USA Holdings jest filią brazylijskiej JBS SA. JBS USA Holdings jest trzecim największym na 

rynku przetwórcą mięsa wołowego i wieprzowego. Firma powstała w 2007 roku w momencie wejścia 

JBS SA na rynek Stanów Zjednoczonych i przejęciu firmy Swift & Company. Poprzez dwa główne 

przedsiębiorstwa Swift Beef i Swift Pork firma obsługuje rynek hurtowy, posiadając 9 centrów 

dystrybucyjnych na trenie całego kraju. W 2017 roku całościowy przychód JBS SA wyniósł 27,9 

miliardów dolarów. W 2008 roku firma zakupiła własną flotę transportową złożoną ze 150 duży 

ciężarówek chłodni. Obecnie flota firmy wynosi 700 pojazdów tego typu funkcjonujących w ramach 

marki JBS Carriers. W USA firma zatrudnia ponad 60 tys. osób. W swoim portfelu marek JBS posiada 

liczne znane na rynku USA marki min. Aspen Ridge, 5star oraz 1855. Eksperci wskazują, że poziom 

przychodu JBS USA Holdings w latach 2013-2018 wzrastał rocznie o 5,4%. W 2009 roku firma 

dokonała przejęcia firm Pilgirm’s Pride oraz Cargill’s.  

TYSON FOODS INC. – UDZIAŁ WRYNKU 15,6% 

Tyson Foods Inc to założona w 1935 roku firma, która jest drugim co do wielkości światowym 

przetwórcą i hurtownikiem wieprzowiny, wołowiny, drobiu i produktów przetworzonych. Wołowina 

stanowi największy (około 38,8) procent sprzedaży firm. Na kolejnym miejscu znajduje się 

wieprzowina, z udziałem 13,7%. W 2017 roku całkowite dochody firmy wyniosły 38,3 miliardów 

dolarów. Tyson Foods Inc poprzez swoje centra dystrybucyjne zaopatruje sieci detaliczne, hurtownie, 

wojsko, restauracje, szkoły, szpitale. Ważnym odbiorcą produktów firmy jest Walmart, do którego 

kierowane jest ponad 10% sprzedaży. W czerwcu 2014 roku firma Tyson Foods Inc dokonała przejęcia 

przetwórcy mięsnego Hillshire Brands Company - producenta znanych marek na rynku USA: Hillshire 

Farm, Ball Park, Jimmy Dean oraz Aidells. Koszt transakcji oszacowano na 8,6 miliardów dolarów.  

W 2017 roku firma dokonała kolejnych zakupów na łączną kwotę 155 milionów dolarów, przejmując 

firmy Advance Pierre i San Diego Prepared Foods. Przychód firmy w latach 2013 – 2018 wzrósł  

o 0,4%.  

 

CARGILL INC. – UDZIAŁ W RYNKU 10,8% 

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 rocznie zaopatrując sieci dystrybucyjne oraz sklepy 

spożywcze. Firma produkuje, przetwarza i sprzedaje głównie drób. Sprzedaje ona indyki i części 

indycze pod markami Honeysuckle White i Riverside w zakładach przetwórstwa indyków w Stanach 

Zjednoczonych. Firma przetwarza również mięso w Ameryce Środkowej, Azji i Europie.  

W październiku 2015 r. Firma Cargill Inc. sprzedała spółce JBS USA swój dział produkcji wieprzowiny, 

w tym dwa zakłady przetwórstwa wieprzowiny w Illinois i Iowa, za 1,5 mld USD. 
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SMITHIELD FOODS INC. – UDZIAŁ W RYNKU 6,8% 

Smithfield Foods Inc. to firma założona w 1936 roku. Od 2013 roku jest częścią grupy WH Group 

Limited. Firma jest znana i ceniona za swoje szynki i wyroby mięsne. Po przejęciu ponad 40 firm 

Smithfield Foods Inc. została jednym za największych na świecie producentów mięsa wieprzowego. 

Firma zatrudnia obecnie ponad 52 tys. pracowników. WH Group Limited wygenerowała w 2017 roku 

22,4 miliardy dolarów całościowego przychodu. Firma jest właścicielem ponad 200 marek 

produktowych, wśród których najbardziej znane to: Smithfield, Eckrich, Farmland, Cooks, Nathan’s 

Famous oraz Healthy Ones Brands. Wszystkie produkty wieprzowe są przetwarzane i pakowane w 

USA i części z nich jest dystrybuowana do Kanady, Japonii, Meksyku, Rosji oraz Chin. Przychód firmy 

jest ściśle powiązany z kondycją zdrowia trzody chlewnej. W 2014 roku firma doświadczyła epidemii 

wirusa PEDV co znacznie wpłynęło na ograniczenie produkcji oraz wznieciło dyskusję publiczną na 

temat bezpieczeństwa zakupu mięsa wieprzowego. Od roku 2014  firma notuje spadki w przychodzie 

na poziomie 2,4% rocznie.  

2.5. KONKURENCJA NA RYNKU SPRZEDAWCÓW DETALICZNYCH 

Poziom konkurencji na rynku sprzedaży detalicznej mięsa w USA jest dość wysoki. Występuje 

silna konkurencja wewnętrzna pomiędzy detalistami oraz zewnętrzna ze strony nielicznych dużych 

zagranicznych sieci handlowych i sklepów typu convenience. Dwóch głównych graczy na rynku 

generuje 13% przychodu branży. Z tego też powodu, eksporterzy chcący wejść na rynek amerykański 

mogą rozważyć decyzję w jakich obszarach będą podejmować walkę konkurencyjną z podmiotami 

(detalistami) już tam funkcjonującymi. Drugim, mniej ryzykownym rozwiązaniem, może być podjęcie 

decyzji o nawiązaniu współpracy z wybranym/i detalistą/ami, który/którzy zna/ją rynek i sposób jego 

funkcjonowania.  

Głównymi polami konkurencyjności dla europejskich eksporterów mogą być: 

 cena, 

 dywersyfikacja koszyka produktowego,  

 jakość produktów: świeżość, kolor, smak, 

 całościowa i przejrzysta informacja o produkcie,  

 społeczna odpowiedzialność biznesu wyrażona w humanitarnym uboju, 

 wykazanie pochodzenia produktu – trend organic/eco,  

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

Sektor mięsny w Stanach Zjednoczonych cechuje niski poziom umiędzynarodowienia. Oznacza 

to, że prawie wszyscy operatorzy to nieduże podmioty amerykańskie dość mocno rozdrobnione 
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kierujące swoją sprzedaż wyłącznie na rynek amerykański 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). 

 
Źródło: www.ibisworld.com  

Omaha Steaks International Inc. to rodzinna firma powstała w 1917 roku. Obecnie 

przedsiębiorstwo posiadające 8,8% udziału w rynku sprzedaży detalicznej sprzedaje wysokiej jakości 

mięso oraz przetworzone produkty mięsne. Posiada dwa zakłady produkcyjne, centrum 

dystrybucyjne oraz kompleks magazynów-chłodni. W swojej ofercie zwiera ponad 400 produktów 

sprzedawanych w około 80 sklepach firmowych na terenie USA oraz przez Internet. Zatrudnia ponad 

1800 pracowników  

Przychód firmy w 2018 roku jest szacowny na około 601,8 milionów dolarów. Firma prężnie się 

rozwija z szacowanym rocznym wzrostem przychodu na poziomie 6%. Poprzez inwestycje w kategorie 

organic i eco z sukcesem dostosowuje się do potrzeb konsumentów. Do wiodącej pozycji firmy 

przyczynia się także jej struktura organizacyjna obejmująca przetwórstwo, dystrybucję i sprzedaż 

detaliczną. Omaha Steaks International Inc. kontroluje cały łańcuch produkcji i dystrybucji.  

Honey Baked Ham Company to druga firma posiadającą znaczne udziały w przychodach branży. 

Założona została w 1957 roku w Detroit. Przychody firmy stanowią 4,6% przychodów branży. Obecnie 

firma posiada 400 sklepów franczyzowych na terenie USA oraz prowadzi sprzedaż poprzez sklep 

internetowy. Szacowany na 2018 roku przychód firmy wyniesie około 315 milionów dolarów.  

2.6. KONKURENCJA NA RYNKU DYSTRYBUCJI I SPRZEDAŻY HURTOWEJ MIĘSA 

WIEPRZOWEGO I WOŁOWEGO 

Umiędzynarodowienie sektora jak już zostało wspomniane pozostaje na niskim poziomie. 

Pomimo faktu, że większość operatorów to firmy o charakterze narodowym to kilku z nich jest 

częścią globalnych konsorcjów jak Smithfiels (Chińczycy) czy przedstawicielami zagranicznego 

kapitału jak JBS SA (Brazylijczycy). W nadchodzących latach wraz tendencją do konsolidacji rynku oraz 

wzrostem znaczenia MSBO (Manufacturers Sales Branches and Offices) przewidywane jest natężenie 

globalizacji sektora. 
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Konkurencja wewnętrzna 

Operatorzy w branży wołowiny i wieprzowiny konkurują przede wszystkim ceną, 

asortymentem i usługami. Ze względu na różnorodność wielkości producentów konkurencja dla 

hurtowni wołowiny i wieprzowiny jest wysoka. Branża konkuruje również z samoobsługowymi 

punktami sprzedaży detalicznej, opartymi przede wszystkim na lokalizacji i kosztach operacyjnych 

związanych z wydajnym transportem. Co więcej, większość wewnętrznej konkurencji w branży 

odbywała się pomiędzy oddziałami sprzedaży i biurami producentów (MSBO) a niezależnymi 

hurtowniami. 

Hurtownicy opierali swoją działalność na bliskości klientów, ponieważ to pozwala na 

oszczędność na kosztach transportu, co w dalszej kolejności pozwala hurtownikom obniżyć ceny. 

Ponadto, coraz większe znaczenie przypisuje się markom, ponieważ branding pozwala operatorom 

ustalać wyższe ceny swoich produktów, tym samym osiągając wyższe marże zysku. 

Technologia szybko staje się także podstawą konkurencji w tej branży. Ten aspekt obejmuje 

integrację zaawansowanych systemów logistycznych, celem efektywnego monitorowania stanu 

zapasów, trendów sprzedaży i zarządzaniem zamówieniami klientów. Zakłady/hurtownie w coraz 

większym stopniu angażują się w uzupełniające usługi dla detalistów, takie jak rozwój marki 

własnej, magazynowanie, rozwój sklepów detalicznych oraz różne usługi wsparcia finansowego  

i technicznego. 

Konkurencja zewnętrzna 

Na rynku występują hurtownie oferujące mrożone produkty spożywcze, m.in. paczkowane 

mięso mrożone i produkty mięsne, które są bezpośrednimi substytutami świeżego mięsa i produktów 

mięsnych. Z tego powodu operatorzy w branży hurtowni mrożonek są głównymi konkurentami 

hurtowników świeżej wołowiny i wieprzowiny. Do innych kluczowych konkurentów należą operatorzy 

w branży hurtowni jaj i drobiu oraz podmioty z branży sprzedaży hurtowej ryb i owoców morza, które 

są hurtowymi alternatywnymi źródłami białka. Cena, lokalizacja, jakość i postrzegane wartości 

odżywcze produktów stanowią główne podstawy zewnętrznej konkurencji w tych branżach. 

 Źródło: www.ibisworld.com 
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Charakterystyka firm: Tyson Foods Inc., Smithfield Foods Inc. oraz JBS USA Holdings została 

opisana już w punkcie „Konkurencja na rynku przetwórców, producentów oraz ubojni”.  

Hornel Foods Corporation to założona w 1891 roku firma, która obecnie jest głównie 

zaangażowana w handel mięsem wieprzowym oraz indyczym. Jest jednym z liderów w sprzedaży 

hurtowej mięsa wieprzowego oraz produktów wytworzonych na jego bazie. Zatrudnia około 21 tys. 

osób. W 2017 roku całościowy przychód firmy osiągnął 9,1 miliardów dolarów. Swój sukces 

sprzedażowy zawdzięcza podpisanym kontraktom z dużymi sieciami detalicznymi - 11% wyrobów  

z mięsa wieprzowego odbiera Walmart. 5 kluczowych klientów Hornela odpowiada za ponad  

¼ wyników sprzedażowych firmy. W 2017 roku firma przejęła 3 inne firmy o łącznej wartości  

906 milionów dolarów. Z uwagi na to, że koszyk ofertowy Hornela tworzą głównie produkty z mięsa 

wieprzowego, firma boleśnie odczuła skutki wybuchu epidemii wirusa epidemicznej biegunki świń 

(PEDv) w 2014 roku. Można stwierdzić, że obecnie sytuacja jest całkowicie opanowana i zasoby żywca 

zostały całkowicie odtworzone.  

US Foods Holding Corp., firma założona w 1989 roku, jest wiodącym dystrybutorem mięsa do 

firm kateringowych. Zatrudnia ponad 25 tys. osób. W swojej ofercie posiada 350 tys. produktów 

dystrybuowanych do ponad 250 tys. stałych odbiorców. Do głównych produktów zaliczane jest 

mięso, owoce morza i liczne produkty spożywcze. Firma posiada liczne marki w zróżnicowanych 

kategoriach produktowych. W ramach dystrybucji wieprzowiny i wołowiny znanymi znakami 

towarowymi są Cattleman’s Selection, Patuxent Farms, Stock Yards i Metro Deli Brands. Firma jest 

dostawcą produktów dla segmentu instytucjonalnego i restauracyjnego oraz regionalnych barów 

szybkiej obsługi. US Foods koncentruje obecnie swoją aktywność na rynku restauracyjnym oraz 

służby zdrowia co znacznie wpływa na wzrost i rozwój firmy. Roczny wzrost przychodu firmy w latach 

2013-2018 plasował się na poziomie 0,5%.  

Performance Food Service to firma z szacownym udziałem w przychodach sektora na poziomie 

3,5%. Podmiot ten głównie dostarcza swoje produktu do sieci restauracyjnych, hoteli, resortów  

i innych podmiotów z branży usług gastronomicznych. Posiada ponad 150 tys. klientów firmowych. 

Poprzez szeroką sieć 25 centrów oraz 10 specjalistycznych obiektów dystrybucyjnych firma działa na 

terenie całego kraju. Firma obsługuje min. takie giganty restauracyjne jak Burger King, Subway 

Popeye’s. Głównym dostawcą mięsa dla Food Servisu jest Tyson.  

McLane Company Inc., firma z szacowany udział w przychodach sektorowych na poziomie 2,3%, 

początkowo należała do Walmartu. Następnie w 2003 roku została przejęta przez Berkshire Warrena 

Buffeta. Jest to jedna z największych firm zajmujących się dystrybucją żywności. Obsługuje ponad  

110 tys. lokali usługowych na terenie całych Stanów Zjednoczonych. Wśród klientów znajdują się 

takie znane marki jak: Pizza Hut, Taco Bell, KFC, 7-Eleven, Walmart. W 2017 roku ponad 25% 
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przychodu firmy generował Walmart. Eksperci z Ibisworld szacują, że całościowy przychód firmy na 

koniec 2018 roku wyniesie 1,3 miliarda dolarów.  

Golden State Foods Corporation, firma z szacowanym udziałem w przychodach rynku około 1,5%, 

jest znana z tego, że jest głównym dostawcą produktów dla sieci McDonald’s, zaopatrując sieć w 

ponad 130 produktów. Ponadto firma dystrybuuje swoje produktu do 25 tys. innych lokali typu 

fastfood wykorzystując do tego 21 centrów dystrybucyjnych na terenie całych Stanów 

Zjednoczonych. Obecnie firma poszerza portfel swoich klientów o następne sieci restauracji  

o charakterze fastfood takie jak Popeys’s oraz Arby’s. Eksperci szacują, że całościowy przychód firmy 

na koniec 2018 roku wyniesie 823 miliony dolarów.  

2.7. LOKALIZACJA PRZETWÓRCÓW, PRODUCENTÓW ORAZ UBOJNI  

Z uwagi na potencjalny sposób wejścia16 europejskich eksporterów na rynek mięsa w Stanach 

Zjednoczonych 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. 

Region Południowo – Wschodni: w tym regionie zlokalizowane jest 22,1% zakładów 

produkcyjnych i przetwórczych. Liczba ta związana jest z dużą ilością obiektów przetwarzania mięsa 

drobiowego w takich stanach jak Arkansas, Georgia i Alabama. W ramach konkurencji wewnętrznej 

stany te silnie konkurują z dwoma mocnymi ośrodkami przetwórczymi: Kalifornia - 6,4% obiektów 

sektorowych oraz Teksas - 7,6% zakładów sektorowych.  

Region Plain: jest głównym regionem hodowli trzody chlewnej oraz krów. Fakt ten znacząco 

wpływa na rozmieszczanie zakładów producencko-przetwórczych, co istotnie obniża koszty 

transportu. W regionie rozmieszczone jest 18,5% obiektów sektora pomimo znaczenie niżej populacji 

w skali całego kraju.  

Region Wielkich Jezior: jest to trzeci co do wielkości region produkcji i przetwórstwa mięsa 

wieprzowego, wołowego oraz drobiowego. W regionie usytuowane jest 16% obiektów produkcyjno-

przetwórczych. Podobnie jak w przypadku Regionu Plain populacja w regionie Wielkich Jezior jest 

znacznie niższa od średniej w USA. Obszar regionu Wielkich Jezior cechuje największa koncentracja 

zakładów produkujących gotowe produkty mięsne, szynki i kiełbasy. Stany Illinois i Wisconsin są na 

trzeciej pozycji w USA pod względem zogniskowania zakładów przetwórstwa mięsnego. Region jest 

traktowany jako kluczowy hub w sektorze przetwórstwa mięsnego z uwagi na swoje położenie 

                                                                 

16 głównie eksport wyprodukowanego mięsa wołowego i wieprzowego na terenie UE, a nie produkcja i ubój w USA. 
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geograficzne – pomiędzy regionami o niskiej gęstości zaludnienia i wysoko rozwiniętym sektorze 

rolniczym a regionami o gęstym zaludnieniu i dużej liczbie odbiorców przetworzonych produktów 

mięsnych. 

Mapa 1. Lokalizacja przetwórców, producentów oraz ubojni w USA (dane za 2018 rok) 

 

Źródło: IBISWorld 

 

 

 

 

 

 



33 

 

 

Rysunek 5. Liczba zakładów vs populacja 

Źródło: IBISWorld 

 

2.8. LOKALIZACJA OŚRODKÓW  SPRZEDAŻY  

Lokalizacja podmiotów należących do branży mięsnej nierozerwalnie jest połączona z gęstością 

zaludnienia, posiadając największą reprezentację w stanach o największym zagęszczeniu 

populacyjnym. Największa liczba podmiotów gospodarczych znajduje się w regionach: Mid –Atlantic, 

Wielkie Jeziora, Południowy Wschód.  

Największy obszar z uwagi na gęstość zaludnienia to Mid-Atlantic, na którym znajduje się 26,1% 

podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem miast: Nowy York 13,2%, Pensylwania 

6,4%, New Jersey 4,6% oraz Dystrykt Kolumbii17. 

                                                                 

17  Beef & Pork Wholesaling in the US, IBISworld, www.ibisworld.com 
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Region Wielkich Jezior jest drugim obszarem pod względem gęstości zaludnienia z lokalizacją 

ponad 16,3% podmiotów gospodarczych. 

Region Południowo-Wschodni jest trzecim obszarem pod względem gęstości zaludnienia 

posiadający około 16,1% podmiotów działających na rynku mięsnym. Specyfika tego regionu 

odróżnia go od dwóch powyższych z uwagi na fakt, że jego mieszkańcy częściej dokonują zakupów 

mięsa w dużych supermarketach.  

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

 
Źródło: www.ibisworld.com 
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Rysunek 6. Liczba punktów sprzedaży vs populacja 

    Źródło: www.ibisworld.com 

 

2.9. LOKALIZACJA PRZEMYSŁU DYSTRYBUCJI/SPRZEDAŻY HURTOWEJ  

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.  

Największy obszar z uwagi na gęstość zaludnienia to Mid-Atlantic, na którym znajduje się 26,5% 

podmiotów gospodarczych ze szczególnym uwzględnieniem miast: Nowy York 15,6%, i New Jersey 

5,7%. To właściwie z tych miast zaopatrywane są regiony wschodniego wybrzeża.  

http://www.ibisworld.com/
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Region Zachodni jest drugim obszarem pod względem gęstości zaludnienia z lokalizacją ponad 

19,0% podmiotów gospodarczych. Jest to region w którym zamieszkuje ponad 17,3% populacji USA  

z dominującą rolą Kalifornii, w której zlokalizowane jest ponad 14,5% wszystkich podmiotów 

gospodarczych z tego sektora na trenie USA.  

Region Południowo-Wschodni jest kolejnym kluczowym obszarem pod względem gęstości 

zaludnienia posiadającym około 15,9% podmiotów działający na rynku mięsnym. Dystynktywną rolę 

w tym regionie odgrywa Floryda z 4,9% operujących podmiotów.  

Region Wielkich Jezior posiada reprezentację 14,6% funkcjonujących operatorów.  
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Mapa 3. Lokalizacja ośrodków dystrybucji hurtowej mięsa (dane za 2018 rok) 

 
Źródło: www.ibisworld.com 
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Rysunek 7. Liczba operatorów vs populacja 

   Źródło: www.ibisworld.com 

2.10. BARIERY WEJŚCIA NA RYNEK PRZETWÓRCÓW, PRODUCENTÓW ORAZ UBOJN I W 

USA  

Z uwagi na potencjalny sposób wejścia18 europejskich eksporterów na rynek mięsa w Stanach 

Zjednoczonych zaprezentowane w poniższym podrozdziale informacje stanowią jedynie 

uzupełnienie sytuacji branżowej. 

Eksperci zgodnie przyznają, że główną barierą wejścia są regulacje prawne, zarówno stanowe, 

jak i federalne, dotyczące branży przetwórczej w USA oraz rygorystyczne przepisy USDA (US 

Department of Agriculture) oraz EPA (Environmental Protection Agency). 

Następną potężną barierą jest istniejąca sieć relacji biznesowych i długoterminowe kontrakty między 

operującymi na rynku od lat firmami. W ramach wypracowanej struktury każda ze stron nie tylko 

czerpie korzyści finansowe, ale również eliminuje ryzyko związane z przerwaniem ciągłości dostaw 

czy zmianami w obsłudze klientów. W tym wymiarze istotną rolę odgrywa efekt przyzwyczajenia  

i znajomość marki.  

                                                                 

18 głównie eksport wyprodukowanego mięsa wołowego i wieprzowego na terenie UE, a nie produkcja i ubój w USA. 
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Tabela 18. Bariery wejścia na rynek mięsa w Stanach Zjednoczonych 

Konkurencja wysoka 

Koncentracja średnia 

Etap cyklu życia dojrzały 

Kapitałochłonność średnia 

Zmiany technologiczne średnia 

Regulacje prawne dużo 

Wsparcie przemysłu wysokie 

Źródło: www.ibisworld.com 

2.11. BARIERY WEJŚCIA NA RYNEK OŚRODKÓW SPRZEDAŻY  

Rynek ośrodków sprzedaży mięsa w Stanach Zjednoczonych stawia względnie niskie bariery 

wejścia dla nowych podmiotów. Do głównych początkowych inwestycji związanych z wejściem na 

rynek, zalicza się: wymagany zakup kas fiskalnych, urządzeń do przechowywania i ekspozycji mięsa 

oraz wynajem powierzchni sklepowej.  

Ze względu na małe zróżnicowanie oferty produktowej istnieje duży potencjał dla 

producentów posiadających produkty niszowe i regionalne zwłaszcza typu organic i eco lub 

cechujące się ciemniejszą kolorystyką od tradycyjnie spotykanej w USA.  

Warto jednak zaznaczyć, że rynek ten znajduje się w fazie schyłku, stąd wsparcie przemysłu nie 

jest zbyt wysokie. Natomiast firmy konkurujące na rynku ośrodków sprzedaży mięsa starają się 

mocno penetrować rynek w celu minimalizowania strat, co powoduje, że poziom konkurencji jest 

wysoki. Biorąc powyższe pod uwagę można stwierdzić, że branża ośrodków sprzedaży mięsa jest 

mało atrakcyjna dla nowo wchodzącego podmiotu.  

Tabela 19. Bariery wejścia na rynek ośrodków sprzedaży mięsa w Stanach Zjednoczonych 

Konkurencja wysoka 

Koncentracja niska 

Etap cyklu życia schyłek 

Kapitałochłonność średnia 

Zmiana technologiczne średnia 

Regulacje prawne średnio 

Wsparcie przemysłu niskie 

Źródło: www.ibisworld.com 
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2.12. BARIERY WEJŚCIA NA RYNEK HURTOWEJ DYSTRYBUCJI MIĘSA  

Rynek hurtowej dystrybucji wieprzowiny i wołowiny posiada stałe i względnie wysokie bariery 

wejścia. Pierwszą barierą są rygorystyczne regulacje federalne oraz stanowe dotyczące 

magazynowania i transportowania mięsa. Wymagane są licencje, których otrzymanie nie należy do 

szybkich oraz łatwych procedur. Ponadto operatorzy są zobligowani do inwestycji w wielkie chłodnie. 

Koszty takiej inwestycji mogą być odstraszające dla wielu firm. Poziomo rozwoju branży również nie 

sprzyja nowym graczom z uwagi na silną pozycję działających od wielu lat operatorów. Koszty 

związane z konkurencją z dobrze ulokowanym operatorami, rozpatrywane są jako jedna z głównych 

barier wejścia na rynek.  

Tabela 20. Bariery wejścia na rynek dystrybucji hurtowej mięsa w Stanach Zjednoczonych 

Konkurencja wysoka 

Koncentracja średnia 

Etap cyklu życia dojrzały 

Kapitałochłonność niska 

Zmiana technologiczne średnia 

Regulacje prawne dużo 

Wsparcie przemysłu niskie 

Źródło: www.ibisworld.com 

2.13.KLUCZOWE DETERMINANTY SUKCESU RYNKOWEGO 

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

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

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

działającym na rynku amerykański należy traktować jako czynnik łagodzący początkowe 

trudności związane z funkcjonowaniem na nowym rynku. 

 Atrakcyjny wizerunek produktów, który pozwala na przyciągniecie 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. 
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 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). 

 Silną markę – duża część firm działających na rynku mięsa w USA 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 jak największym obszarze. Eksporterzy z Europy powinni 

kierować się ekonomią skali oraz uwzględniać lokalizację hurtowni/dystrybutorów na 

terenie Stanów Zjednoczonych. 

 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 USA. Hurtownicy i dystrybutorzy muszą stosować się 

do rygorystycznych reguł, pilnować odnawiania licencji (co dwa lata), 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 USA może stanowić kluczowy czynnik decydujący o wejściu eksporterów  

z Europy na rynek amerykański.  

 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.  

2.14. PRZYSZŁOŚĆ BRANŻY  

W celu zwiększania przychodów uczestnicy rynku (w szczególności producenci i hurtownicy)  

w ciągu następnych pięciu lat, będą opierać się na nowych strategiach marketingowych, aby móc 

konkurować z wygodą zakupów i asortymentem oferowanym w dużych supermarketach i sieciach 

sklepów spożywczych. Sprzedawcy detaliczni zmuszeni są kierować reklamy do konsumentów  

o wyższych dochodach i zainteresowanych żywnością wysokiej jakości, ponieważ takie produkty 

sprzedawane są w sklepach mięsnych. Należy również pamiętać, że są one również droższe. Jakość 
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produktów mięsnych będzie coraz ważniejszym narzędziem marketingowym. Przedsiębiorstwa 

przemysłowe mogą również czerpać korzyści z zapewniania konsumentom produktów niszowych, 

które są wykorzystywane w popularnych kuchniach etnicznych. Dlatego już obecnie np. obserwuje 

się wzrost zainteresowania baraniną i jagnięciną popularną wśród rosnącej populacji arabskiej, 

afrykańskiej i karaibskiej. 

Według danych FreshLook Marketing Data, organiczna wołowina obecnie stanowi 6,6% 

całkowitej sprzedaży wołowiny w USA, ale jej łączny udział w przychodach wzrośnie w nadchodzących 

latach. Specjalizacja może pomóc operatorom z branży w lepszym wykorzystaniu tego trendu, ale 

pokazuje także rosnące znaczenie zdrowszego stylu życia dla preferencji konsumentów. 

Specjalistyczne sklepy spożywcze, takie jak Whole Foods, będą nadal powiększały udział w rynku 

kosztem znacznie mniejszych operatorów rynku mięsnego. Ponadto część klientów będzie nadal 

korzystać z alternatywnych źródeł białka, takich jak owoce morza czy tofu. 

Zauważalna będzie dalsza konsolidacja branży oraz branding produktów.  

Firmy zamiast zwiększać udział w rynku poprzez wprowadzanie nowych produktów będą dążyć 

do ogólnej konsolidacji zakładów przemysłowych, co skutkować będzie zakupem mniejszych 

zakładów. Takie przejęcia dają bowiem oczekiwane korzyści skali, a niejako przy okazji więcej dóbr 

może być wytwarzanych przy niższych kosztach jednostkowych. 

Przewiduje się, że zmieni się sytuacja w eksporcie. Zwiększy się on w ciągu najbliższych pięciu lat, 

a wschodzące gospodarki będą stanowić rosnący segment rynku. Ponieważ dochody rozporządzalne 

konsumentów rosną w krajach uprzemysłowionych, takich jak Chiny, będzie wśród nich wzrastać 

również popyt na produkty mięsne. W 2013 r. zawarte zostało porozumienie w sprawie handlu 

produktami ekologicznymi z Japonią, co spowodowało, że wszystkie certyfikowane produkty 

ekologiczne w Japonii i Stanach Zjednoczonych zostaną uznane w obu krajach. Departament 

Rolnictwa USA szacuje, że eksport produktów organicznych do Japonii wzrośnie z 80,0 mln USD do 

około 250,0 mln USD w ciągu 10 lat. 

Ogólnie rzecz biorąc, IBIS World spodziewa się nieznacznego wzrostu eksportu w uśrednionym 

tempie 0,9% do 25,0 mld USD w ciągu pięciu lat do 2023 roku. Przewiduje się także, że import 

spadnie o 3,5% do 9,5 mld USD w ciągu kolejnych pięciu lat; co stanowić będzie ciągle jedynie 5,7% 

krajowego popytu. 
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3. TRENDY KONSUMENCKIE I CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA KONSUMPCJĘ MIĘSA 

CZERWONEGO I PRODUKTÓW MIĘSNYCH  

Analiza danych gromadzonych m.in. przez Euromonitor International, IBISWorld, U.S. 

Department of Agriculture (USDA) czy NPD Group, pozwala stwierdzić, że na rynku mięsa w Stanach 

Zjednoczonych mamy do czynienia z następującymi trendami i czynnikami, które będą wpływać na 

poziom konsumpcji mięsa czerwonego i produktów pochodzących z przetworzenia tego mięsa19: 

 Zanotowany w ciągu ostatnich 5 lat wzrost dochodu gospodarstw domowych średnio  

o 2,4% rocznie do 2018 roku, przyczynił się do znacznego optymizmu konsumenckiego, 

który wyraża się w zakupach większej ilości i lepszej jakości dóbr. Konsumenci częściej 

udają się do delikatesów mięsnych oraz dedykowanych sklepów rzeźnickich i są 

zdecydowani zapłacić więcej za produkt dobrej jakości. Fakt ten przyczynił się do 

powstania mięsnych sklepów dla smakoszy głównie w takich miastach jak Seattle, 

Chicago, Nowy York. 

 Wzrost gospodarczy przyspieszy w latach 2018-2023 i nadal będzie napędzać konsumpcję 

mięsa, ale w niestabilnym tempie. Ponadto, nie oczekuje się, że diety wysokobiałkowe  

i o niskiej zawartości węglowodanów będą nadal popularne, co ograniczy wzrost 

konsumpcji mięsa. W rezultacie, w ciągu pięciu lat do 2023 roku, konsumpcja mięsa na 

mieszkańca ma wzrosnąć w ujęciu rocznym o 0,1%, aby osiągnąć 268,8 funtów (niecałe 

122 kg). 

 W latach 2018-2023 spożycie wołowiny w Stanach Zjednoczonych będzie spadać  

i w 2023 roku osiągnie poziom 80 funtów (niecałe 36,3 kg) na mieszkańca. 

 W latach 2018-2023 konsumpcja wieprzowiny na mieszkańca pozostanie na stosunkowo 

stabilnym poziomie. Stopniowe przejście z czerwonego mięsa na drób w celu zaspokojenia 

zapotrzebowania na białko ze względów zdrowotnych będzie kontynuowane, choć  

w wolniejszym tempie. W rezultacie szacuje się, że konsumpcja wieprzowiny wzrośnie  

w uśrednionym tempie 0,3% do 65,5 funtów (nieco ponad 27,1kg) na osobę w 2023 roku. 

 Całkowite spożycie mięsa czerwonego na osobę na jednego mieszkańca przekroczy  

w 2023 roku całkowitą konsumpcję drobiu na jednego mieszkańca (niemniej jednak 

kurczak utrzyma dominującą pozycję w spożyciu mięsa). Ponadto podaż wołowiny 

powinna zacząć rosnąć na rynku hurtowym, ograniczając tym samym skoki cen mięsa 

                                                                 

19 https://www.euromonitor.com/; https://www.ibisworld.com/; https://www.usda.gov/; 
https://www.npd.com/wps/portal/npd/  

https://www.euromonitor.com/
https://www.ibisworld.com/
https://www.usda.gov/
https://www.npd.com/wps/portal/npd/
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czerwonego. Ogólnie rzecz biorąc przewiduje się, że cena mięsa czerwonego spadnie  

w ujęciu rocznym o 2,3% w okresie od 2018 roku do 2023 roku. 

 Rynek mięsa czerwonego znajduje się w fazie nasycenia i coraz trudniej osiąga wzrosty. 

IBISWorld szacuje, że udział całego przemysłu mięsnego w amerykańskiej gospodarce 

ogółem, mierzony wartością dodaną przemysłu, wzrośnie w uśrednionym tempie o 0,8% 

do 2023 roku. Dla porównania prognozowany jest wzrost PKB USA w uśrednionym tempie 

rocznym na poziomie 2,2% w analogicznym okresie. Prognozowana różnica jest częściowo 

wskazówką mówiącą o tym, że rynek mięsa osiągnął wysoki poziom nasycenia, a przemysł 

mięsny charakteryzuje się stabilną ofertą produktów. 

 Ponieważ przemysł mięsny rozwija się słabiej w porównaniu z gospodarką amerykańską, 

można przypuszczać, że liczba firm działających w tej branż zacznie spadać, ponieważ 

producenci mają trudności z konkurowaniem z większymi sklepami spożywczymi i innymi 

zewnętrznymi konkurentami. Pomimo, że w produktach mięsnych pojawiły się pewne 

innowacje, najczęściej w postaci gotowych lub wstępnie marynowanych mięs, to jednak 

produkty te nie zwiększyły zasięgu rynkowego branży. Ponadto produkty przemysłowe 

osiągnęły punkt nasycenia, a asortyment produktów jest w dużej mierze taki sam  

w różnych zakładach. Pewne wzrosty wynikają z wprowadzenia nowych produktów 

niszowych i postępów w zakresie technik cięcia i przechowywania, ale nawet te czynniki 

raczej nie pobudzą przemysłu do nowego cyklu wzrostu. 

 Oczekuje się, że producenci żywności mrożonej będą nadal wprowadzać nowe produkty 

wytworzone ze świeżych, odżywczych składników, które zawierają mniej tłuszczu i sodu 

niż tradycyjne posiłki mrożone. Przykładowo główny gracz na rynku żywności mrożonej 

Schwan's Company zobowiązał się do usunięcia wszystkich sztucznych aromatów  

i kolorów z portfela mrożonek do końca 2017 roku. Żywność mrożona stanowi niemalże 

powszechną podstawę amerykańskich diet, a rynek tej żywności znajduje się w fazie 

niemal pełnego nasycenia. Dlatego wprowadzanie nowych produktów będzie 

prawdopodobnie główną siłą napędową branży w ciągu najbliższych lat. Przewiduje się 

również, że w nadchodzących latach mrożone gotowe posiłki będą odczuwać większą 

konkurencję ze strony świeżych produktów substytucyjnych dostępnych w sklepach 

spożywczych. 

 Z uwagi na zdrowy styl życia coraz większej grupy Amerykanów sprzedaż  popularnych 

przetworzonych produktów mięsnych, takich jak bekon, kiełbasa, hot dogi i kawałki 

kurczaka, spada. Konsumenci, którzy nadal chcą jeść mięso, coraz częściej szukają 

zdrowych białek i sięgają po świeże mięsa. Ten trend prawdopodobnie nadal będzie 

napędzał wzrost dla tej kategorii produktów. 



46 

 

 

 Po dojściu do władzy Donalda Trumpa i wycofaniu się USA z Trans-Pacific Partnership 

(TPP) producenci mięsa stracili dostęp do bardzo cennych i szybko rosnących rynków 

azjatyckich, które sygnalizowały duże zainteresowanie importem amerykańskich 

produktów mięsnych. Ponadto brak postępów w renegocjacjach z NAFTA spowodował 

niepewność co do przyszłego dostępu do rynków kanadyjskich i meksykańskich, do 

których od dziesięcioleci Stany Zjednoczone eksportowały swoje mięso. Tego typu 

postępowanie może powodować wzrost podaży na wewnętrznym rynku mięsa. 

 Ważnym trendem jest fakt, że spożycie białka pochodzenia zwierzęcego pozostaje 

priorytetem dla wielu Amerykanów, a zatem przemysł mięsny może liczyć 

w nadchodzących latach na w miarę stabilny, z opcją na niewielki wzrost, popyt 

wewnętrzny. Istotne jednak jest, żeby przekonać konsumentów do mięsa czerwonego  

i podkreślać jego właściwości związane ze źródłami białka. 

 Wzrost na rynku mięsa czerwonego był szczególnie zauważalny na rynku mięsa 

organicznego, którego wolumen i wartość sprzedaży wzrastały w latach 2012-2017.  

W kolejnych latach prognozowany jest dalszy wzrost wolumenu i wartości sprzedaży tej 

kategorii produktów. Dlatego w opinii autorów opracowania warto, aby producenci  

z Europy rozważyli koncentrację na mięsie organicznym, na które zapotrzebowanie rośnie, 

a rynek rozwija się znacznie dynamicznej, niż rynek „tradycyjnego” mięsa. 

 Warto podkreślić fakt, że w latach 2017-2022 sprzedaż mięsa czerwonego, zarówno 

wołowiny i cielęciny, jak również wieprzowiny będzie podlegać stałemu stabilnemu 

wzrostowi. 

 Rosnące zapotrzebowanie na mięso nie przełożyło się na wzrost zapotrzebowania na 

przetwory mięsne w USA, które w ostatnich latach podlegało turbulencjom, co było 

spowodowane głównie rosnącą świadomością zdrowotną wśród konsumentów. Rosnąca 

świadomość zdrowotna konsumentów powoduje, że na pierwszym miejscu stawia się na 

konsumpcję świeżych i naturalnych składników oraz żywności jak najmniej przetworzonej. 

Prognozuje się, że po kilku dekadach spadku sprzedaży przetwory mięsne powrócą do 

skromnego, ale dodatniego wzrostu w latach 2017-2022. 

 Przeciętnie Amerykanie spożywają przetwory mięsne 50,7 razy w roku. Spośród tych, 

którzy jedzą przetworzone mięso, 64,1% spożywa te produkty średnio trzy razy w ciągu 

dwóch tygodni. Dzieci w wieku 6-12 lat wykazują najwyższe wskaźniki spożycia,  

a następnie dorośli mężczyźni w wieku 65 lat i starsi. 

 W latach 2017-2022 prognozuje się dalszy spadek wartości i wolumenu sprzedaży 

przetworzonego czerwonego mięsa przechowywanego w temperaturze pokojowej (Shelf 
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Stable Processed Red Meat). Nieznaczny wzrost widoczny będzie w sprzedaży chłodzonego 

przetworzonego mięsa czerwonego (Chilled Processed Red Meat) i mrożonego 

przetworzonego mięsa czerwonego (Frozen Processed Red Meat). 

 

 Coraz większe znaczenie na rynku mięsa przypisuje się markom, ponieważ branding 

pozwala producentom ustalać wyższe ceny na swoje produkty, tym samym osiągając 

wyższe marże zysku. Z drugiej jednak strony Amerykanie podejmując decyzje zakupowe 

częściej kierują się takimi czynnikami, jak wygoda i smak produktów niż lojalność wobec 

sklepu czy marki. 

 Kiełbasy wieprzowe, wołowe i boczek to jedne z najpopularniejszych wędlin w USA. 

Bardzo popularne są również trendy smakowe, ponieważ nowe rodzaje kiełbas 

charakteryzują się smakiem np. suszonych pomidorów, bazylii czy jabłek. 

 Ze względu na małe zróżnicowanie oferty produktowej istnieje duży potencjał dla 

producentów posiadających produkty niszowe i regionalne zwłaszcza typu organic i eco 

lub cechujące się ciemniejszą kolorystyką od tradycyjnie spotykanej w USA. 

 Ponadto pojawiające się trendy i mody na produkty mięsne pochodzące ze 

zróżnicowanych rejonów naszego globu motywuje konsumentów do poszukiwania 

nietypowych dla nich rodzajów mięsa, które są nie do kupienia w dużych sieciach 

detalicznych. 

4. KANAŁY DYSTRYBUCJI  

Według danych Euromonitor International sprzedaż detaliczna w USA w zdecydowanej mierze 

realizowana jest w oparciu o sprzedaż sklepową. Udział tego kanału dystrybucji w całej wartości 

sprzedaży detalicznej wyniósł w 2017 roku 82,2%. Należy jednak podkreślić, że w latach 2012-2017 

udział sprzedaży sklepowej zmniejszył się niemal o 5 p.p. – z poziomu 87,1% w 2012 roku, do 

wspomnianych już 82,2% 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 86,3% udziału w wartości sprzedaży wygenerowanej przez sprzedaż 

sklepową (dla porównania w 2012 roku udział ten wynosił 84,5%). W latach 2012-2017 wzrósł udział 

zarówno sklepów spożywczych jak i niespożywczych, odpowiednio o 1,2 p.p. (z poziomu 42,5%  
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w 2012 roku do 43,7% w 2017 roku) dla sklepów spożywczych oraz o 0,6 p.p. (z 42,0% w 2012 roku 

do 42,6% w 2017 roku) dla sklepów niespożywczych20. 

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 poprzez kanały dystrybucji składające się na sklepy spożywcze. 

Analiza danych pozwala stwierdzić, że nowoczesne sklepy spożywcze wygenerowały  

w 2017 roku sprzedaż na poziomie 991 mld USD, co stanowiło 88,8% 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 

90%. 

Do trzy kluczowych kanałów dystrybucji, posiadających w 2017 roku największe udziały  

w sprzedaży generowanej przez sklepy spożywcze należy zaliczyć21: 

 Supermarkety – 46,7% (2012 rok – 46,9%) 

 Hipermarkety – 28,1% (2012 rok – 28,3%) 

 Sklepy stacji benzynowych – 9,4% (2012 rok – 9,7%) 

Warto również zauważyć, że w kategorii tradycyjne sklepy spożywcze rośnie udział sklepów 

specjalistycznych – z 63,9% w 2012 roku do 65,6% w 2017 roku.  

Tabela 21. Sprzedaż w sklepach spożywczych według kanałów w latach 2012-2017 (w mld USD) 

Kanał dystrybucji 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Nowoczesne sklepy spożywcze 
869,6 884,7 917,0 950,3 976,9 991,0 

(Modern Grocery Retailers) 

Hipermarkety 
276,8 281,4 288,0 297,9 307,6 313,3 

(Hypermarkets) 

Supermarkety 
458,5 466,9 488,9 505,9 516,9 521,2 

(Supermarkets) 

Dyskonty 18,8 19,9 20,6 21,6 23,4 26,0 

                                                                 

20 Retailing in the US, Euromonitor International, Passport, March 2018 

21 Retailing in the US, Euromonitor International, Passport, March 2018 
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(Discounters) 

Sklepy typu convenience 
20,6 21,5 22,6 24,0 25,1 25,4 

(Convenience Stores) 

Sklepy stacji benzynowych  
94,9 95,0 96,9 100,9 103,9 105,1 

(Forecourt Retailers) 

Sieciowe  
55,8 56,1 57,4 59,1 61,4 62,0 

(Chained Forecourts) 

Niezależne 
39,1 38,9 39,5 41,8 42,6 43,1 

(Independent Forecourts) 

Tradycyjne sklepy spożywcze  
107,4 110,0 113,9 117,2 122,5 125,3 

(Traditional Grocery Retailers) 

Sklepy specjalistyczne 
68,6 70,4 73,9 76,9 79,9 82,2 

(Food/Drink/Tobacco Specialists) 

Niezależne małe sklepy spożywcze 
33,4 34,1 34,5 34,7 36,9 37,2 

(Independent Small Grocers) 

Inni 
5,4 5,5 5,5 5,6 5,7 5,9 

(Other Grocery Retailers) 

Łącznie 977,0 994,7 1030,9 1067,5 1099,4 1116,3 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Retailing in the US, Euromonitor International, Passport, March 2018 

Analiza danych 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 Dyskonty – o 32,8% 

o Sklepy typu convenience – o 23,1% 

o Sklepy specjalistyczne – o 19,8% 

 Największy wzrost sprzedaży w 2017 roku w stosunku do 2016 roku odnotowały 

następujące kanały dystrybucji: 

o Dyskonty – o 11,4% 

o Sklepy specjalistyczne – o 2,9% 

Z kolei analiza wskaźnika CARG pozwala stwierdzić, że średniorocznie w analizowanym okresie 

najlepiej rozwijała się sprzedaż w następujących kanałach sprzedaży: 

 Dyskonty – 6,7% średniorocznie 

 Sklepy typu convenience – 4,3% 

 Sklepy specjalistyczne – 3,7% 
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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) 

1,4 2,6 13,9 

Hipermarkety 
(Hypermarkets) 

1,8 2,5 13,2 

Supermarkety 
(Supermarkets) 

0,8 2,6 13,7 

Dyskonty 
(Discounters) 

11,4 6,7 38,2 

Sklepy typu convenience 
(Convenience Stores) 

1,4 4,3 23,1 

Sklepy stacji benzynowych 
(Forecourt Retailers) 

1,1 2,1 10,8 

Sieciowe  
(Chained Forecourts) 

1,0 2,1 11,1 

Niezależne 
(Independent Forecourts) 

1,2 2,0 10,3 

Tradycyjne sklepy spożywcze  
(Traditional Grocery Retailers) 

2,3 3,1 16,8 

Sklepy specjalistyczne 
(Food/Drink/Tobacco Specialists) 

2,9 3,7 19,8 

Niezależne małe sklepy spożywcze 
(Independent Small Grocers) 

0,9 2,2 11,7 

Inni 
(Other Grocery Retailers) 

2,4  1,8 9,2 

Łącznie 1,5 2,7 14,3 

Źródło: Retailing in the US, Euromonitor International, Passport, March 2018 

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) 

0,3 0,4 2,0 

Hipermarkety 
(Hypermarkets) 

0,2 0,4 2,2 

Supermarkety 
(Supermarkets) 

-0,4 -0,2 -0,9 
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Dyskonty 
(Discounters) 

17,3 9,1 54,3 

Sklepy typu convenience 
(Convenience Stores) 

1,3 1,6 8,3 

Sklepy stacji benzynowych 
(Forecourt Retailers) 

-0,1 0,2 0,8 

Sieciowe  
(Chained Forecourts) 

0,1 0,3 1,5 

Niezależne 
(Independent Forecourts) 

-0,3 0,0 -0,2 

Tradycyjne sklepy spożywcze  
(Traditional Grocery Retailers) 

0,8 1,0 5,1 

Sklepy specjalistyczne 
(Food/Drink/Tobacco Specialists) 

1,1 1,3 6,9 

Niezależne małe sklepy spożywcze 
(Independent Small Grocers) 

0,1 0,4 1,9 

Inni 
(Other Grocery Retailers) 

-0,3 -0,1 -0,4 

Łącznie 0,4 0,5 2,3 

Źródło: Retailing in the US, Euromonitor International, Passport, March 2018 

Z kolei analiza prognozowanych zmian wartości sprzedaży w sklepach spożywczych według 

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

można oczekiwać wystąpienia następujących trendów: 

 Istotnego wzmacniania pozycji przez dyskonty – wartość sprzedaży generowana przez 

ten kanał dystrybucji wzrośnie o pond 54% do 2022 roku. 

 Wzmacniania pozycji sklepów typu convenience – wartość sprzedaży generowana przez 

ten kanał dystrybucji wzrośnie o 8,3% do 2022 roku. 

 Wzmacniania pozycji sklepów specjalistycznych – wartość sprzedaży generowana przez 

sklepy specjalistyczne wzrośnie o 6,9% do 2022 roku. 

 Niewielkiego wzrostu wartości sprzedaży generowanej przez hipermarkety – o 2,2% do 

2022 roku. 

 Niewielkiego wzrostu wartości sprzedaży generowanej przez niezależne małe sklepy 

spożywcze – o 1,9% do 2022 roku. 

 Spadku wartości sprzedaży generowanej przez supermarkety, sklepy niezależnych stacji 

benzynowych oraz innych sprzedawców produktów spożywczych. 

Poniżej przedstawiono krótką charakterystykę kanałów dystrybucji produktów spożywczych,  

w tym mięsa i produktów mięsnych. 
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Sklepy wielkoformatowe typu hipermarkety i supermarkety sprzedają większość pakowanych 

produktów spożywczych w USA. Dyskonty również zajmują się sprzedażą tego typu produktów. Do 

sklepów spożywczych mniejszego formatu zaliczają się sklepy spożywczo-przemysłowe, sklepy na 

stacjach paliw, sklepy samoobsługowe, wielkoformatowe hurtownie klubowe, drogerie i apteki. 

Oprócz dobrze prosperujących nowoczesnych sklepów spożywczych, w Stanach Zjednoczonych 

istnieje wiele małych i niezależnych sieci handlowych. Należą do nich specjaliści ds. żywności i inni 

sprzedawcy artykułów spożywczych, którzy koncentrują się na produktach niszowych i produktach 

specjalnych, w tym na produktach dla smakoszy, produktach premium, ekologicznych i etnicznych. Te 

tradycyjne sklepy spożywcze zwiększyły swoją sprzedaż z 107,3 mld USD w 2012 roku do 125,3 mld 

USD w 2017 roku, przy wskaźniku stopy wzrostu rocznego (CAGR) na poziomie 3.1%. 

Hipermarkety 

Hipermarkety to bardzo duże sklepy, które zazwyczaj nie występują na obszarach miejskich. 

Oferują szeroką gamę produktów i usług. Co ważniejsze, hipermarkety wykorzystują swoją siłę 

przetargową z producentami, aby ustalić najlepszą możliwą cenę, zapewniając, że ceny ich 

produktów będą niższe niż w supermarketach. W 2017 roku, hipermarkety takie jak: Walmart, Kroger, 

Albertsons, Ahold Delhaize, Publix reprezentowały pięciu największych sprzedawców detalicznych 

artykułów spożywczych w USA z udziałem w rynku wynoszącym 46,4%. 

Supermarkety 

Supermarkety oferują dużą różnorodność żywności i napojów, ale w przeciwieństwie do 

hipermarketów znajdują się w pobliżu miejsc, w których ludzie mieszkają i pracują, na obszarach 

miejskich, podmiejskich i wiejskich. Amerykańskie supermarkety oferują programy lojalnościowe dla 

klientów oraz zniżki i specjalne oferty zaufanym klientom. Ponadto, supermarkety oferują zarówno 

ekskluzywne oferty, jak i produkty rabatowe, które można wykorzystać dopasowując do różnych 

klientów. W 2017 roku supermarkety wygenerowały sprzedaż na wartość 521,1 mld USD, posiadając 

największy udziały (46,7%) w sprzedaży generowanej przez sklepy spożywcze. Niektóre popularne 

supermarkety to: Aldi, Stater Bros i Superior Grocers. Pomimo tego, że supermarkety są najsilniejsze 

pod względem sprzedaży, spotykają się z konkurencją ze strony hipermarketów, dyskontów i stacji 

benzynowych, oferujących niskie ceny i wygodne produkty. 

Dyskonty 

Sklepy dyskontowe oferują podstawową obsługę klienta z ograniczonym wyborem produktów. 

Produkty ze sklepów dyskontowych są w dużej mierze własnością prywatną, a ceny są kształtowane 

na niskim poziomie aby przyciągnąć uwagę kupujących dysponujących ograniczonym budżetem. 
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Znajdują się one na obrzeżach miast, w dzielnicach oddalonych od centralnej części miasta.  

Do znanych sklepów dyskontowych w USA należą Dollar General i Dollar Tree. Sklepy dyskontowe 

były najszybciej rozwijającym się kanałem sprzedaży w latach 2012-2017, przy wzroście wartości 

sprzedaży wynoszącym 38,2%. W latach 2012-2017 ten kanał dystrybucji rozwijał się w większym 

stopniu niż inne kanały detaliczne, a wskaźnik CAGR wyniósł 6,7%. 

Sklepy z artykułami pierwszej potrzeby (typu convenience) oraz sklepy przy stacjach paliw 

Sklepy z artykułami pierwszej potrzeby oraz sklepy przy stacjach paliw znajdują się w miejscach  

o dużym natężeniu ruchu i oferują jedynie ograniczony wybór żywności. Sklepy convenience są 

najlepiej znane z szybkich zakupów. 7-Eleven, Circle K i Pantry są popularnymi sklepami z artykułami 

pierwszej potrzeby w USA. Większość takich sklepów znajduje się obok stacji benzynowych. Sklepy 

convenience i sklepiki przy stacjach benzynowych powiększyły swoją sprzedaż w latach 2012-2017, 

odpowiednio o 23,1% i 10,8%. Podmioty tego typu starają się stymulować wzrost sprzedaży 

wprowadzając pewne rozwiązania cateringowe, takie jak dania gotowe czy posiłki łatwe do 

przyrządzenia. 
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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. Ponadto wzrost na rynku mięsa czerwonego był szczególnie zauważalny na rynku 

mięsa organicznego. Ten trend prawdopodobnie nadal będzie napędzał wzrost sprzedaży. 

Dlatego jednym z eksportowanych produktów powinny być produkty organic i eco. 

2. Warto podkreślić fakt, że w latach 2017-2022 sprzedaż mięsa czerwonego, zarówno wołowiny  

i cielęciny, jak również wieprzowiny będzie podlegać stałemu stabilnemu wzrostowi, dlatego też 

to właśnie te rodzaje nieprzetworzonego mięsa należałoby w  dalszym ciągu eksportować. 

3. Ze względu na rosnącą zamożność Amerykanów należy rozważyć eksportowanie produktów 

premium. Wzrost dochodu gospodarstw domowych powoduje, że konsumenci kupują większe 

ilości i lepszej jakości dobra. Konsumenci częściej udają się do delikatesów mięsnych oraz 

dedykowanych sklepów rzeźnickich i są zdecydowani zapłacić więcej za produkt dobrej jakości. 

Fakt ten przyczynił się do powstania mięsnych sklepów dla smakoszy głównie w takich miastach 

jak Seattle, Chicago, Nowy York.  

4. 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. 

5. Kiełbasy wieprzowe, wołowe i boczek to jedne z najpopularniejszych wędlin w USA. Bardzo 

popularne są również trendy smakowe, ponieważ nowe rodzaje kiełbas charakteryzują się 

smakiem np. suszonych pomidorów, bazylii czy jabłek. Warto zatem rozważyć eksport wyżej 

wymienionych kategorii produktów. 

Gdzie? 

1. Eksportować powinno się w największe skupiska ludności w Stanach Zjednoczonych (Nowy York, 

Chicago, Los Angeles). Największy i najwyraźniejszy obszar stanowi Nowy Jork, gdzie zarówno  

w mieście, jak i jego okolicach zagęszczenie punktów sprzedaży mięsa jest największe. 

Skupisko największych aglomeracji miejskich znajduje się na wschodnim wybrzeżu USA i dlatego 

też właśnie w tej części kraju obserwuje się znacznie większe zagęszczenie sklepów mięsnych. 

Bez wątpienia wiąże się to ze zwiększonym zapotrzebowaniem na żywność wynikającym z liczby 
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ludności. Należy jednocześnie zaznaczyć, że w obrębie dużych miast występuje również większa 

potrzeba na produkty gotowe pochodzenia mięsnego. 

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 popytu. 

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

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

dyskonty (najdynamiczniej rozwijający się kanał dystrybucji, jednak oczekujący niższych cen), 

specjalistyczne sklepy spożywcze (poszukujące produktów wysokiej jakości, o niepowtarzalnych 

walorach smakowych). 
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Kto może pomóc polskiemu przedsiębiorcy zainteresowanemu wejściem na rynek amerykański? 

1. Polecane jest zatrudnienie prawnika w USA. Często jedna kancelaria prawna będzie w stanie 

udzielić polskiemu przedsiębiorcy rady w kwestiach zarówno zakładania samej firmy w USA  

i wymogów z tym związanych, jak również w sprawach imigracyjnych dotyczących rodzaju wizy 

potrzebnej na prowadzenie działalności gospodarczej w Stanach Zjednoczonych. 

Polecane polskojęzyczne kancelarie prawne: 

 Miller Canfield : https://www.millercanfield.com 

 Capitol Immigration Law Group: http://www.cilawgroup.com 

2. Firmy konsultingowe również mogą być cennym źródłem informacji o rynku amerykańskim. 

Często służą one jako przedstawiciel polskiej firmy w Stanach Zjednoczonych. Dodatkowo, 

firmy takie zajmują się niekiedy bezpośrednim wyszukiwaniem partnerów handlowych dla 

polskich firm na rynku amerykańskim, co stanowi dużą pomoc dla europejskich 

przedsiębiorców.  

Przykład: Green Gate Consulting, LLC: http://www.ggcllc.net 

3. Polsko-amerykańskie izby handlowe – organizacje pomocne w pozyskiwaniu informacji o rynku 

amerykańskim, przykłady: 

 Polsko-Amerykańska Izba Gospodarcza z siedzibą w Polsce i w Stanach Zjednoczonych: 

http://www.polamchamber.com 

 Polsko-Amerykańska Izba Handlu na Florydzie: http://www.polishamericanchamber.com 

 American Chamber of Commerce (AmCham) z siedzibą w Warszawie: http://amcham.pl 

4. 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   
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