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Afrika kýtasý genellikle yoksullukla anýlmasýna
raðmen hýzla geliþen ve zenginleþen ülkeleri
de bünyesinde barýndýrmaktadýr. Güney Afrika
Cumhuriyeti kýtanýn en büyük ekonomisine
sahipken, Kuzey Afrika ülkeleri Avrupa ve
Ortadoðu ile entegre olmuþ önemli ekonomilere
ev sahipliði yapmaktadýr. Afrikanýn büyük
ekonomileri Güney Afrika Cumhuriyeti, Mýsýr,
Nijerya, Cezayir, Fas, Sudan, Angola, Libya,
Tunus ve Kenyadýr.
Afrikanýn ambalaj pazarý 2003 yýlýnda 10,5
milyar dolar iken bu miktarýn 2009 yýlýnda
yaklaþýk 16 milyar dolar olarak gerçekleþtiði
tahmin edilmektedir. Afrikanýn en büyük
ekonomileri olarak belirtilen ülkelerden Güney
Afrika, Mýsýr, Cezayir, Nijerya, Fas ve Tunus
ambalaj sektörünün göreceli olarak geliþmiþ
olduðu ülkelerdir. Güney Afrika Cumhuriyeti
2003 yýlýnda 3 milyar dolarlýk pazar büyüklüðü
ile bölgenin en büyük ambalaj pazarýna sahip
bulunmaktadýr. Bu ülkeyi 757 milyon dolarlýk
pazar büyüklüðü ile Mýsýr takip etmektedir.
Diðer Afrika ülkelerinin ise 6,6 milyar dolarlýk
bir pazarý bulunmaktadýr. Pazar büyüklüklerinin
2009 yýlýnda Güney Afrika için 5,3, Mýsýr için
ise 1,2 diðer ülkeler için ise 9,4 milyar dolara
ulaþtýðý tahmin edilmektedir.
Gerek Kuzey Afrika gerekse Sahra-altý Afrika
ülkeleri için tarým ve gýda iþleme baþta gelen
üretim ve ihracat kalemlerindendir. Gýda
sektörü için ise en önemli bileþenlerden biri
ambalajdýr. Doðru ambalaj özellikle Afrika
ülkeleri gibi geliþmekte olan ülkelerde gýdalarýn
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besin deðerinin korunmasýnda kritik önem
taþýmaktadýr. Dünya Saðlýk Örgütünün
tahminlerine kötü ambalajlama yüzünden
geliþmekte olan ülkelerde tüketiciler gýda
deðerlerinin %50ye yakýnýný
kaybetmektedirler. Bu da hayat standardýnda
ciddi bir azalmaya tekabül etmektedir.
Özellikle Avrupa pazarýnda yer edinmek isteyen
Afrikalý gýda ihracatçýlarý için, gýdalarýn deðeri
en korunmuþ ve self-servis sektörünün

gereklerini yerine getirir bir biçimde, çevresel
faktörleri de göz ardý etmeyerek Avrupa
pazarýna ulaþmasý hayati önem taþýmaktadýr.
Tüm bu ülkelerin ortak sorunu gýda
sektörünün ihtiyaç duyduðu nitelikte ambalaj
üretiminin çok sýnýrlý olmasýdýr. Afrika ambalaj
sektöründeki temel sýkýntý yerel ambalaj
düzenlemelerini uyumdan ziyade batý
pazarlarýnýn yenilikçi ve kaliteli ambalaj
isteklerini karþýlamakla ilgilidir. Sürdürülebilir
ambalaj ve uluslararasý standartlarla uyum

konularý þirketlerin önündeki temel
engellerdendir.

(Packaging Institute Ghana) gibi oluþumlarýn
arkasýnda durmaktadýr.

Son zamanlarda bu konularda Afrika
ülkelerinde ciddi çalýþmalar yapýlmaya
baþlanmýþtýr. WPO - Dünya Ambalaj Örgütünün
de katkýlarý ile Tanzanya, Gana, Kenya ve
Ugandada kurulan Ambalaj Enstitüleri bu
durum karþýsýndaki farkýndalýðý gözler önüne
sermektedir. Örneðin Tanzanya ambalaj
merkezi, üreticilere doðru ambalaj yoluyla
uluslararasý pazarda rekabet edebilir hale
gelebilmeleri için destek vermektedir. Merkez,
ambalajlama standartlarý, grafik ve endüstriyel
tasarým konularýnda verdiði eðitimlerle yerel
üreticiyi desteklemeyi amaçlamaktadýr. Dünya
Ambalaj Örgütü de Afrikadaki bu tip giriþimleri
desteklemekte ve Tanzanya Ambalaj Araþtýrma
Merkezi (Packaging Research Center Tanzania),
Afrika Ambalaj Federasyonu (African Packaging
Federation) ve Gana Ambalaj Enstitüsü

Afrika ülkeleri son dönemdeki çabalarýna
karþýn ambalaj sektöründe daha uzun zaman
net ithalatçý olma konumlarýný sürdürecektir.

Bu ülkelerin son zamanlarda yatýrým çekmek
için saðladýklarý kolaylýk ve teþvikleri göz
önünde bulundurursak Afrika, ambalaj
konusunda yatýrým yapmak için de son derece
elveriþli bir alan olarak ortaya çýkmaktadýr.
Yazý dizimize ülke analizleri ile devam edeceðiz
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