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Perspektywy dla rynku wołowiny na lata 2022-2031  
 

 
 

Jeśli przyjąć za cel, że na świecie ma być wyeliminowany głód (polityka Zero Głodu, ang. Zero 

Hunger) przy jednoczesnym zmniejszeniu emisji gazów cieplarnianych o 6%, to ogólna 

wydajność rolnictwa musiałaby wzrosnąć o 28% w ciągu następnej dekady. Dlatego pilnie 

potrzebne są kompleksowe działania na rzecz pobudzenia inwestycji i innowacji w rolnictwie 

oraz umożliwienia szybszego transferu technologii, aby wprowadzić sektor rolny na niezbędną 

ścieżkę zrównoważonego wzrostu. Konieczne jest również podjęcie dodatkowych wysiłków na 

rzecz zmniejszenia strat i marnotrawstwa żywności oraz ograniczenia nadmiernego spożycia 

kalorii i białka – wynika z raportu najnowszego OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031 

(dalej także raport OECD-FAO)1. 

 

Ogólna perspektywa 

  

Nałożone w wielu krajach nakazy i ograniczenia sanitarne, będące następstwem epidemii 

SARS-Cov-2, doprowadziły m.in. do zmiany zachowań konsumenckich w zakresie spożywania 

mięsa. Domowe gotowanie posiłków zastąpiło restauracje, bary i inne miejsce zbiorowego 

żywienia. Zdaniem ekspertów OECD-FAO ta praktyka już zanika i wracamy do 

wcześniejszych wzorców konsumpcji oraz wydatków, w tym również spożywania mięsa poza 

domem. 

 

Raport przewiduje, że w krajach o wysokich dochodach, gdzie konsumpcja mięsa na 

mieszkańca jest już wysoka, popyt na nie ustabilizuje się lub spadnie ze względu na starzenie 

się społeczeństwa oraz poszukiwanie przez nie większej różnorodności źródeł białka.  

 
1 Link do raportu: https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2022-

2031_f1b0b29c-en. 

https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2022-2031_f1b0b29c-en
https://www.oecd-ilibrary.org/agriculture-and-food/oecd-fao-agricultural-outlook-2022-2031_f1b0b29c-en
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Z kolei w krajach o niższych dochodach konsumpcja mięsa będzie podlegać dwóm czynnikom. 

Z jednej strony na spożycie będzie mieć wpływ efekt skali w poszczególnych krajach, czyli 

licznej populacji (np. w Chinach mieszka 1,45 mld ludzi, a w Nigerii 206 mln ludzi), a z drugiej 

strony jego większa konsumpcja będzie skutkiem wzrostu dochodów w takich krajach, z tą 

różnicą, że w porównaniu z krajami bogatymi podstawa dochodowa na mieszkańca  

w biedniejszych będzie dużo niższa. 

Według ekspertów OECD-FAO w perspektywie 

długookresowej coraz bardziej będzie widoczne 

umocnienie się konsumpcji mięsa drobiowego. 

W krajach o wysokich dochodach trend ten 

wynika z postrzegania tego mięsa przez 

konsumentów jako łatwiejszego, szybszego  

i wygodniejszego w przygotowaniu. Z kolei  

w krajach o niskich i średnich dochodach, trend 

wzrostowy dodatkowo będzie spowodowany 

niższą ceną drobiu, w porównaniu do innych 

mięs. Przewiduje się, że w ciągu najbliższych 

dziesięciu lat globalnie dostępność białka  

z mięsa drobiowego, wieprzowego, wołowego i baraniny wzrośnie odpowiednio o 16%, 17%, 

8% i 16% do 2031 roku. Ponadto eksperci przewidują, że mięso drobiowe będzie stanowić 47% 

białka spożywanego wśród wszystkich źródeł mięsnych, a w dalszej kolejności będą 

wieprzowina, baranina i wołowina. 

 

W raporcie OECD-FAO prognozuje się globalny wzrost pogłowia bydła, świń, drobiu i owiec 

odpowiednio do 1,8 mld, 1 mld, 31 mld i 2,9 mld sztuk. 

 

Konsumpcja wołowiny 

 

W raporcie przewiduje się, że konsumpcja 

wołowiny w ciągu najbliższych dziesięciu lat, 

czyli do 2031 roku, wzrośnie do 76 mln ton.  

Z drugiej strony ma miejsce trend pokazujący, 

że spożycie na jednego mieszkańca świata 

spada od 2007 roku i przewiduje się, że do 2031 

roku obniży się o kolejne 2%. Azja i Pacyfik 

będą jedynymi regionami, dla których 

prognozuje się wzrost konsumpcji pomimo 

niskiej bazy dochodowej. 

 

W Chinach do 2031 roku spożycie wołowiny na 

mieszkańca tego kraju wzrośnie o kolejne 10%. 

Jednak w większości krajów o wysokim spożyciu mięsa wołowego na mieszkańca poziom ten 

obniży się na korzyść mięsa drobiowego. Na przykład w obu Amerykach i w Oceanii, gdzie 

preferencje dla wołowiny należą do najwyższych na świecie, spożycie na mieszkańca spadnie: 

w Argentynie o 5%, w Kanadzie o 2%, w Brazylii o 2%, w Stanach Zjednoczonych o 4%,  

a w przypadku Oceanii aż o 15%. 
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Produkcja wołowiny 

 

W raporcie prognozuje się, że produkcja wołowiny do 2031 roku wzrośnie do 76 mln ton,  

a tempo wzrostu będzie powolne wskutek przenoszenia przez konsumentów preferencji 

konsumpcyjnych na mięso drobiowe. Przewiduje się również, że w Ameryce Północnej, która 

na świecie jest największym regionem produkcyjnym wołowiny, do 2031 roku wzrośnie jej 

wolumen wytwórczy o 4%. 

 

Z kolei w Unii Europejskiej (UE) prognozowany jest spadek produkcji, ponieważ zmniejszy 

się pogłowie krów mlecznych w związku ze zwiększeniem wydajności mlecznej krów 

mlecznych. To zaś ma przełożenie na wolumen podaży wołowinę, bowiem w UE blisko dwie 

trzecie tego mięsa pozyskiwane jest właśnie z krów mlecznych. 

 

Lider w handlu 

 

Według raportu OECD-FAO do 2031 roku to Brazylia, ze wszystkich państw, odnotuje 

zdecydowanie największy wzrost światowego eksportu mięsa za sprawą korzystnego kursu 

wymiany i dużej dostępności ziarna paszowego. Jak wskazano w raporcie ten kraj, w zakresie 

eksportu mięsa drobiowego oraz wołowiny, będzie miał dominującą pozycję na świecie i będzie 

ona się, przez najbliższe lata, pogłębiać.  

 

Ciekawie będzie wyglądać globalny handel pod kątem wartości oraz ilości. Poniższa grafika 

pokazuje, że handel mięsem pod względem wartości jest i będzie zdominowany przez 

wołowinę i cielęcinę, a pod względem ilości coraz bardziej będzie zyskiwać mięso drobiowe. 

 

Rys. Perspektywa globalnego handlu mięsem pod względem wartości oraz ilości 

 
Źródło: Raport OECD-FAO Agricultural Outlook 2022-2031. 
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