
داشته باشد، البته افزایش  توجهیقابلرشد  این ده هایسالکه بازار جهانی بسته بندی پایدار در  رودمیانتظار 

نیست. استفاده از تکنولوژی در  اثربیمختلف هم در رشد بسته بندی پایدار  کشورهایدر  گیرانهسختقوانین 

بسته  هایشرکتزیست اقداماتی است که بسیاری از تولید بسته بندی و استفاده از مواد سازگارتر با محیط 

تولیدی  هایکارخانهکربن بر محیط زیست،  تأثیرات. برای کم کردن گازهای گلخانه ای و اندگفتهپیشبندی 

 کشورهابسته بندی های پایدار در حال تولید پالستیک های قابل تجزیه هستند. این اقدامات در بسیاری از 

. با افزایش آگاهی جهانی روی شودمیحمایت از محیط زیست پشتیبانی  یخیریه هایسازمانتوسط دولت و 

به این سمت کشیده شدند. تولید کردن بسته  وکارهاکسبو  هاتولیدیمبحث بسته بندی پایدار بسیاری از 

.کندمیپیدا تولید گاز گلخانه ای کاهش  بندی پایدار کمتر به سوخت های فسیلی وابسته است به همین دلیل  

درصد داشته  3.5 یسالیانهنرخ رشد مرکب  0202بازار جهانی بسته بندی پایدار تا سال  شودمی بینیپیش

از: اندعبارتدالیل رشد این بازار  ترینبزرگباشد. چند تا از   

Amcor Limited )شرکت بسته بندی استرالیایی( 

Ball Corporation ناخته و فلزی ش ایشیشه هایقوطیر برای تولید )شرکت بسته بندی آمریکایی که بیشت

 بیلیون دالر دارد( 62و ارزشی بیش از  شودمی

Crown Holdings  ساخت قوطی فلزی کنسرو و نوشیدنی معروف است و )شرکت بسته بندی آمریکایی که

 میلیون دالر دارد( 236درآمدی حدود 

International Paper Company(شرکت تولید  ترینبزرگ)کاغذ و خمیر کاغذ در جهان 

 و...

 

ای صنعت بسته بندی به پالستیک ه مخصوصاً، هاصنعتبه دلیل رشد استفاده از بسته بندی پایدار بسیاری از 

در  رسانیآگاهیبیشتر از بسته بندی پایدار و  یاستفادهبه  که اندشده مندعالقهقابل تجزیه و بیوپالستیک ها 

 .کندمی، کمک کندمیبه محیط زیست وارد  هاپالستیک بعضی که هاییآسیب

ه، ساک ، پاکت، ساشاگر بخواهیم از انواع بسته بندی های پایدار صحبت کنیم، بسته بندی پایدار به جعبه، بطری

جنس و مواد  ازلحاظ .دهندمیارائه  وکارهاکسبزیادی برای انواع  هایانتخابو حق  شودمیو غیره تقسیم 

کارتن  واغذ . کرودمی، پالستیک، کاغذ، کارتن و آلومینیوم در بسیاری از بسته بندی های پایدار به کار کاررفتهبه

ذ و که استفاده از کاغ شودمی بینیپیشو  دهندمیدرصد بازار جهانی بسته بندی پایدار را تشکیل  33.6 ریباًتق



نرخ رشد  0202که تا سال  شودمیتخمین زده  طورهمینرو به رشد باشد.  طورهمینکارتن در بسته بندی 

تا  احتماالًدرصد باشد و موارد دیگر  3.2مرکب سالیانه استفاده از پالستیک در بسته بندی پایدار چیزی حدود 

 درصد رشد خواهند داشت. 6.2

 

 بازار جهانی بسته بندی پایدار را در دست بگیرد خواهدمیاروپا 

جغرافیایی بازار جهانی بسته بندی پایدار به آمریکای شمالی، اروپا، آمریکای التین، خاورمیانه و آفریقا  ازلحاظ

ایی اروپ کشورهایاروپا رهبر بازار جهانی بسته بندی پایدار باشد زیرا  این دهدر  رودمی. احتمال شودمیتقسیم 

درصد درآمد مصرفی از بسته بندی پایدار در  دشومی بینیپیش در حال حمایت و فعالیت در این بازار هستند.

اروپایی افزایش چشمگیری داشته باشد. آمریکای شمالی هم در کنار مصرف باالی بسته بندی رشد  هایشرکت

ال دیگر مناطق تا س خاورمیانه، آفریقا و کشورهایبعضی از در بازار بسته بندی پایدار خواهد داشت.  توجهیقابل

 .کنندمیاین رشد جهانی را همراهی  ودیتا حد 0202

 

جلوی رشد جهانی بسته بندی پایدار را بگیرند.  توانندمیمواردی هم وجود دارند که  دهدمیمطالعات بازار نشان 

درخواست برای چند تا از دالیلی هستند با کم کردن  هاآنقیمت باالی مواد خام و مواد اولیه و دسترسی کم به 

 هایهزینهزیادی هم هستند که به خاطر  هایشرکت .شوندمیبسته بندی پایدار، مانع رشد جهانی این بازار 

عضی ، البته باندنپیوستهتولید و کم بودن قوانین دولتی در استفاده از بسته بندی های پایدار به این بازار 

اطالعی از این  اصالًبه حمایت از محیط زیست ندارند یا  ایعالقهامکانات و تجهیزات کافی  باوجودهم  هاشرکت

 بیو پلیمر ها، بایو فولیکول شوندمیبازار جهانی ندارند. مواد خامی که برای ساخت بسته بندی پایدار استفاده 

شد رجلوی  توانندمیهای مایع، الیاف سلولزی قابل بازیافت و یک سری مواد افزودنی که قیمت باالیی دارند و 

 بازار بسته بندی پایدار را بگیرند.

 


