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پرونده ویژهویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران

در جست و جوی سالمت از دست رفته

میانگین قیمت جهانی شیر چقدر است؟
افزایـش درآمـد می توانـد منجـر بـه  بررسـی ها نشـان می دهـد 
افزایـش مصـرف سـرانه شـیر هم بشـود. برای مثـال سـال 2016 ایرلند 
کشـوری با بیشـترین مصرف سـرانه شـیر در دنیا بود و متوسـط مصرف 

شیر برای هر ایرلندی در یک سال به 125 کیلوگرم می رسید.  
بـه گـزارش موسسـه امنیـت غذایـی میانگیـن قیمـت شـیر چهار 
درصـد چربـی و 3.3 درصـد پروتئین در دنیـا 35.5 دالر بـه ازای هر 100 
کیلوگرم در سـال 2017 بوده اسـت. بازار شـیر در اروپای شرقی، آمریکای 
التین ، اقیانوسـیه و در واقع در بیشـتر کشـورهای در حال توسـعه قیمت 
بـازار جهانـی را دنبـال می کننـد. در مقابـل قیمـت آن در آمریـکا و 
کشـورهای اتحادیـه اروپا بـه طور تاریخی بیـن 50 تـا 150 درصد باالتر 
از قیمـت جهانی بـوده . همچنین در کشـورهای دیگر مانند کانـادا، ژاپن، 
کـره، نـروژ و سـوئیس  قیمت 100 کیلوگرم شـیر بیـش از 50 دالر بوده 

است. 
قیمت شـیر از کشـوری به کشور دیگر متفاوت اسـت و آن را تقاضا 
و توانایـی عرضـه در بـازار و ادغـام آن بـا بـازار جهانـی لبنیـات تعییـن 
می کنـد. پایین ترین قیمت شـیر )کمتر از 20 دالر بـه ازای 100 کیلوگرم 
شـیر( در آرژانتیـن، بالروس، اندونزی، پاکسـتان، اوگانـدا و اوروگوئه دیده 
شـده اسـت. همان طور که در  جدول شـماره 1 هم مشـخص است شیر 
در چیـن بسـیار گران قیمت اسـت و احتمـاال به همین دلیـل نیز مصرف 

سرانه پایینی دارد.

بـا اینکه قیمت شـیر در مصرف سـرانه تاثیر زیـادی دارد اما افزایش 
تنـوع غذایـی هـم در ایـن سـال ها منجـر به کاهش مصرف شـیر شـده 
اسـت. مثـال مصرف شـیر هر آمریکایی نسـبت بـه دهه هفتـاد میالدی 
37 درصـد کمتـر شـده کـه به گفتـه محققـان نشـان دهنـده جایگزین 

شدن مواد غذایی جدید به جای این مایع حیات است.

تغییرات مصرف سرانه شیر در یک سال
همـان طـور کـه در جـدول شـماره 2 دیـده می شـود میزان سـرانه 
مصـرف شـیر در سـال 2018 نسـبت بـه 2017 در برخـی از کشـورها 
کاهـش یافتـه. بـرای مثـال آمریـکا، کانـادا، برزیـل و روسـیه بیشـترین 
کاهـش را در زمینه مصرف سـرانه شـیر تجربه کرده اند. مصرف شـیر در 
هند در سـال های گذشـته رشـد قابل توجهی داشـته اسـت. در مقایسه با 
سـرانه شـیر سـال 2013 این کشور در سـال گذشـته 16 درصد وضعیت 

بهتری پیدا کرده که رکورد همه کشورها را زده است.
بـا اینکـه در این جدول کشـورهای اتحادیه اروپا در یـک گروه ذکر 
شـده امـا اگـر اعضای اتحادیـه را با هـم در نظـر نگیریم، ایرلنـد همواره 
باالتریـن سـرانه مصـرف شـیر را داشـته و پـس از آن فنالنـد بـا پنـج 
کیلوگـرم اختـالف در رتبه دوم قرار داشـته اسـت. آمار فائو حاکـی از این 
اسـت کـه در این قاره سـبز بیشـترین تعـداد گاوهای شـیرده )نزدیک به 
23 میلیـون گاو( زندگـی  می کنـد. بـه همین دلیل شـیر در این کشـورها 

بازار اقتصادی بزرگی نیز درست کرده است.

مردم جهان به طور میانگین در سال 2016 تقریبا 100 کیلوگرم شیر نوشیده اند و سال 2017 با 1.3 درصد افزایش این 
عدد به 117 کیلوگرم برای هر نفر رسیده است. با این حال تفاوت بین کشورهای شمالی و جنوبی آنقدر زیاد است که 
نمی توان با کمک میانگین مصرف جهانی هیچ نتیجه مثبت یا منفی گرفت. این عدد در اروپای غربی به 300 کیلوگرم در 

سال می رسد و از سوی دیگر در برخی از کشورهای آفریقایی یا آسیایی 30 کیلوگرم و حتی 10 کیلوگرم در سال است.  

بررسی مصرف سرانه شیر در کشورهای مختلف

مردم جهان در یک سال چقدر شیر می خورند؟
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ویژه نامه اولین همایش صنعت لبنیات ایران پرونده ویژه

در جست و جوی سالمت از دست رفته

در آمـار ایـن سـال قبرس در جایگاه سـوم قرارداشـته کـه در یک 
سـال مـردم آن 107 کیـو شـیر خورده انـد. ایـن تحقیق در سـال 2016 
نشـان می دهـد مصرف سـرانه شـیر حـدود 27 کیلوگـرم بـوده و تقریبا 
هم رتبـه بـا اکراین و قزاقسـتان اسـت. با این حـال آماری کـه در منابع 
فارسـی وجـود دارد خبـر از 60 کیلوگـرم در ماه می دهـد. میزان مصرف 
شـیر اکراینی هـا، مصری هـا، ترکیه ای هـا و چینی هـا حتـی از ایران هـا 
هم کمتر بوده اسـت. سـرانه مصرف شـیر در دنیا در سـال 2017 حدود 

113 کیلوگرم در سـال بوده که دو کیلوگرم از سـل قبل آن بیشـتر شده 
است. 

با اینکه مصرف سـرانه ایرلندی ها از همه دنیا بیشـتر اسـت اما در 
هنـد بـه دلیل جمعیـت زیـادش در سـال 2018 نزدیک بـه 66 میلیون 
تن شـیر مصرف شـده اسـت. در حالی که کل مصرف شـیر در اتحادیه 
اروپـا و آمریـکا در همـان سـال بـه ترتیـب 33 و 22 میلیـون تـن بوده 

است.     

 رواج الگوي تغذیه ناسالم 
زنگ خطري بود براي سامت 

جامعه ایراني، بنابراین 
سیاست گذاران کان کشور 
طرح شیر مدرسه ایران را با 

هدف اصاح شیوه هاي زندگي 
در جامعه ایراني از طریق ارایه 
الگوي تغذیه سالم، افزایش 

مصرف شیر در کودکان و 
نوجوانان، افزایش تقاضا براي 
تولید شیر و محصوالت لبني در 

کشور و ارتقاي سامت 
دانش آموزان با مدیریت وزارت 
جهاد سازندگی )کشاورزی( به 

اجرا درآوردند.
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