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چکیده
یکی از چالشهای زیست محیطی ،میزان پایداری بستهبندی محصوالت و دیدگاه مصرفکنندگان حول این موضوع است.
در نظرسنجی که اخیراً توسط مککینزی از مصرفکنندگان در  10کشور صورت گرفته ،به نظر میرسد مصرفکنندگان در
چین ،هند و اندونزی در مقایسه با سایر کشورها ،بیشترین تمایل را برای پرداخت هزینههای بیشتری برای بستهبندی یک
کاال با هدف حفظ محیط زیست (هزینه سبز) دارند .در این سه کشور ،بیشترین نگرانیهای مصرفکنندگان حول آلودگی آب
و هوا است و کمترین نگرانی به تولید زباله ارتباط دارد.
مصرفکنندگان در کشورهای مورد بررسی در نظرسنجی ،در ارتباط با اینکه توجه به بستهبندی پایدار در صنعت مواد غذایی
دارای اولویت است ،با هم اتفاق نظر دارند ،اما اینکه کدام زیرشاخه این صنعت اولویت باالتری دارد ،نظرات متفاوتی را در
نظرسنجی مزبور ابراز کردهاند .به طور کلی ،نسل ( Xگروه سنی  35تا  54سال) بیشترین سطح از نگرانیهای زیستمحیطی
در مورد موضوعات گوناگون پایداری را از خود بروز داده که در ادامه آن نسل های  ،Zنسل هزاره و نسل بیبی بومر ،قرار
دارند.
با توجه به رشد قوی بازار کاالهای مصرفی در آسیای نوظهور ،صنایع بسته بندی میباید ضمن تدوین استراتژی مناسب،
ارزیابی درستی از نحوه استفاده از مواد بسته بندی و اتفاقات بعد از مصرف در کشورهای گوناگون به همراه اتخاذ رویکردهای
واقعبینانه در کل زنجیره مواد بسته بندی داشته باشند.
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پایداری زیستمحیطی در بستهبندی :دیدگاههای مصرفکننده در آسیای نوظهور
افزایش نگرانیهای مربوط به پایداری زیستمحیطی در آسیای در حال توسعه ،به عنوان یک عامل کلیدی رشد ،این ضرورت
را ایجاد کرده که دیدگاه مصرفکننده به منظور دستیابی به فرصتهای رشد برای بنگاههای بستهبندی ،مورد بررسی قرار
گیرد.
چین ،جایگاه ایاالت متحده آمریکا ،به عنوان بزرگترین بازار بستهبندی جهان را از آن خود کرده و آسیا همچنان باالترین بازار
رشد بستهبندی در جهان را دارد .همانطور که استفاده از بستهبندی در آسیا همچنان در حال رشد است ،با نشت قابل توجه
مواد بستهبندی به محیط زیست ،فشار زیستمحیطی نیز افزایش یافته که اغلب به دلیل عدم جمعآوری زبالهها و استفاده از
سیستمهای بازیافت در مقیاس مورد نیاز و در انطباق با رشد شدید تقاضا است.
تاثیر این موضوع بر دیدگاه مصرفکنندگان در مورد پایداری در بستهبندی چیست؟ به منظور درک بهتر این موضوع،
مککینزی نظرسنجی را از  10کشور ،1از جمله سه اقتصاد در حال ظهور با رشد سریع آسیایی (چین ،هند و اندونزی) ،به
منظور بررسی نگرش مصرفکنندگان انجام داده است.
براساس پاسخهای نظرسنجی ،مصرفکنندگان در چین ،هند و اندونزی در مقایسه با سایر کشورها ،نسبت به مشکالت پایداری
زیستمحیطی نگرانی بیشتری دارند .آنها ادعا میکنند که بیشترین تمایل را برای پرداخت هزینههای بیشتری برای بستهبندی
یک کاال با هدف حفظ محیط زیست (هزینه سبز) دارند .بعالوه ،در این سه کشور ،بیشترین نگرانیهای مصرفکنندگان حول
آلودگی آب و هوا است و کمترین نگرانی به تولید زباله ارتباط دارد (البته ،در کشورهای دیگر نگرانیهای بیشتری حول این
موضوع مشاهده شده است) .مصرفکنندگان نیز بستهبندی پایدار را اولویت اصلی محصوالت مرتبط با غذا میدانند ،اما نظرات
در مورد زیرمجموعههای مواد غذایی خاص ،از کشور تا کشوری دیگر متفاوت است.
در این نظرسنجی ،نظرات نسلهای گوناگون مصرفکنندگان دریافت و بررسی شده است که عبارتند از نسل بیبی بومر در
گروه سنی بین  57تا  74سال ،نسل  Xدر گروه سنی بین  35تا  54سال ،نسل هزاره و نسل  Zدر گروه سنی بین  18تا 34
سال .تمامی گروه نسلهای مصرفکنندگان نظرسنجی شده در این سه کشور ،در مورد تاثیرات زیستمحیطی بستهبندی
محصوالت بسیار نگران هستند .به طور کلی ،نسل  Xبیشترین سطح از نگرانیهای زیستمحیطی در مورد موضوعات مختلف
پایداری را از خود بروز داده که در ادامه آن نسل های  ،Zهزارهها و نسل بیبی بومر قرار دارند.
با اینکه درک مصرفکنندگان در ارتباط با مواد ناپایدار مضر برای محیط زیست مورد استفاده در بستهبندی ،تقریباً همراستا با
یکدیگر بوده ،اما نظرات آنها در مورد کاالهایی که بیشترین پایداری را دارند بین کشورها متفاوت است .مصرفکنندگان بیشتر
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آلمان ،انگلستان ،ایتالیا ،ایاالت متحده آمریکا ،فرانسه ،ژاپن ،برزیل ،چین ،اندونزی و هند
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تمایل دارند شاهد استفاده بیشتر از مواردی مانند فیلمهای پالستیکی قابل بازیافت یا قابل کمپوست کردن و بستهبندیهای
مبتنی بر فیبر در صنعت بسته بندی باشند.
کشورهای آسیای نوظهور همچنان برای بسیاری از شرکتهای بستهبندی ،به عنوان بازارهای کلیدی رشد هدفگذاری
میشوند .با افزایش شدید نگرانیها در مورد پایداری ،تفکر در مورد «روایتهای سبز» از هر گونه استراتژی رشد ،همراستا با
گزینههای استراتژیکی مرتبط ،ضروری است.
نگرانیهای پایداری در آسیای نوظهور به شدت در حال افزایش است
طی دهه گذشته ،صنعت بستهبندی جهانی با رشد مداومی همراه بوده است ،بطوریکه رونق اقتصادی در آسیای نوظهور عامل
اصلی رشد این صنعت بوده است .تغییرات اصلی در این مسیر شامل رشد باالی حجم خرده فروشی سازمان یافته و افزایش
استفاده از بستهبندی برای تأمین تقاضای مصرفکننده با هدف ارتقاء سهولت استفاده است .این رشد شدید در بستهبندی ،به
دلیل کمبود سیستمهای توسعه یافته جمعآوری و بازیافت بستهبندیها در مقیاس موردنیاز برای مدیریت ضایعات ،به افزایش
فشار زیستمحیطی منجر شده است.
نمودار  -1مصرف کنندگان در آسیای نوظهور بیشترین سطح نگرانی و بیشترین تمایل برای پرداخت هزینه
سبز را نشان دادند


هند

چین
اندونزی

برزیل

ایاالت متحده آمریکا
ایتالیا

انگلیس
آلمان

فرانسه





پاسخ از کم تا خیلی زیاد است




  

          
نگرانیها در ارتباط با پایداری بستهبندیها% ،

در حال حاضر ،نسبت به دوران پیش از کووید ،19-اهمیت پایداری بستهبندی را چه اندازه میدانید؟
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زیستمحیطی% ،
بیشتتتری برای بستتتهبندیهای پایدار
بپردازید؟ (برای بستهبندی مواد غذایی)


  

بستتت ته ب ندی های پا یدار
تا چه ا ندازه ت ما یل دار ید که مبلغ



ژاپن

ت ما یل به پردا خت برای
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براساس نظرسنجیهای انجام شده ،مصرفکنندگان در چین ،هند و اندونزی و همچنین در برزیل بیشترین نگرانیها را در
ارتباط با پایداری زیستمحیطی بستهبندیها نشان دادهاند (نمودار  .)1این نگرانیها پس از همهگیری کووید 19-نیز بیشتر
شده است .در ارتباط با تمایل مصرفکنندگان به پرداخت بیشتر برای بستهبندیهای سبز ،یافتههای مشابهی وجود دارد :در
چین ،هند و اندونزی در مقایسه با سایر کشورهای مورد بررسی ،تمایل قابل توجهی در پرداخت بیشتر برای بستهبندیهای
پایدار مواد غذایی مشاهده شده است .البته مصرفکنندگان در برزیل نیز همانند این سه کشور تمایل باالیی برای پرداخت
هزینههای سبز نشان دادهاند .این امر نشان دهنده سطح نسبتاً باالی آگاهی مصرفکنندگان در این بازارها و نیاز ضروری
ذینفعان برای اقدام است.
نمودار  -2به طور کلی ،در بین کشورهای آسیایی نوظهور ،نسل  Xنسبت به سایر نسلها نگرانی بیشتری
نسبت به اثرات زیستمحیطی بستهبندیها داشتهاند ،اگرچه تفاوتهای کوچکی بین کشورها نیز وجود
دارد.
سهم پاسخدهندگانی که «شدیداً» یا «خیلی» نگران هستند ()%
بومر
اندونزی
76
82
75

بتته طور م توستتتط،
بیشتتتترین نگرانی در
مورد آلودگی آب و هوا
م ت ع لق بتته پتتاستتتخ
ده ند گان در منط قه
آسیای نوظهور است.

87
90
83

چین

88
92
80

62
66
68

تغییرات جوی

86
88
80

57
67
68

جنگلزدایی

89
92
88

91
95
85

73
70
70

آلودگی هوا

88
92
88

92
93
92

71
70
71

آلودگی آب

84
85
77

منبع :مککینزی

هند

نسل  X

نسل  Z

85
88
87

62
68
61

79
82
73

83
87
80

60
67
63

تولید زباله

85
83
78

77
84
77

62
64
63

زباله دریایی
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دو پرسش دیگر مربوط به نظرسنجی فوق به این صورت است :نگرانی مصرف کنندگان در آسیای در حال ظهور چیست و
چه کسی بیشتر از سایرین نگران است؟
در مورد پرسش اول ،دیدگاهها در سه کشور مورد توجه کامالً همسو است :مصرف کنندگان آلودگی آب و هوا را به عنوان
زمینههای اصلی نگرانی میدانند .این دیدگاه در مقایسه با سایر کشورها از جمله ژاپن و اروپا ،که در آن زبالههای دریا نگرانی
باالتری تلقی میشود ،متفاوت است .این در حالی است که زبالههای دریا در هند و اندونزی یکی از کم اهمیتترین موضوعات
است .بخشهایی که مصرف کنندگان بستهبندی پایدار در آنها را الزم میدانند ،تا حدودی بین کشورها متفاوت است -
اگرچه همه آنها بر محصوالت مرتبط با مواد غذایی تمرکز دارند .در چین ،از منظر مصرفکنندگان ،مراکز عرضه میوه و
سبزیجات تازه ،گوشت تازه و محصوالت لبنی از حیث بستهبندی پایدار دارای اولویت هستند .در هند بیشترین اهمیت به
بستهبندی غذاهای آماده (فستفود) داده میشود و به دنبال آن محصوالت لبنی و غذای خانگی به دنبال آن قرار دارند.
اندونزی بیشترین اولویت را به نوشیدنیها و به دنبال آن محصوالت لبنی و میوه و سبزیجات تازه اختصاص میدهد.
با نگاهی دقیقتر به پرسش دوم  -چه گروهی بیش از همه نگران بسته بندی پایدار است  -متوجه میشویم که در واقع
تمامی گروههای مصرفکننده نگران هستند .به طور کلی ،نسل  Xباالترین سطح نگرانی را نشان داده ،پس از آن نسل Y
و نسل هزاره و نسل بیبی بومرها قرار دارند (نمودار .)2
نتایج بررسیهای مککینزی نشان میدهد که مصرفکنندگان در سراسر جهان در مورد آنچه به عنوان مواد بستهبندی پایدار
درک میشود ،نظرهای متفاوتی دارند؛ اگرچه ،در مورد مواد بستهبندی ناپایدار اتفاق نظر بیشتری بین آنها وجود دارد .در میان
کشورهای مورد نظر در گزارش ،مصرفکنندگان در چین و اندونزی پالستیکهایی که قابل شستشو یا قابل بازیافت هستند
را پایدار تلقی میکنند (دیدگاهی مشابه با مصرفکنندگان برزیلی) .اما این با نظر مصرفکنندگان در هند ،که کاغذ و شیشه
را پایدارترین مواد برای بستهبندی میدانند ،متفاوت است .به طور کلی ،مصرفکنندگان به دنبال فیلمهای پالستیکی با قابلیت
بازیافت و کامپوست شدن و بستهبندیهای مبتنی بر کاغذ ،هستند .پالستیکهای قابل بازیافت و سخت ،شیشه و فلزات
پایینترین جایگاه را کسب کردهاند.
بسیاری از شرکتهای بستهبندی ،کشورهای آسیای نوظهور را به عنوان منطقه دارای مسیر رشد قوی ،مورد هدف قرار دادهاند
که نیاز به تدوین استراتژیهایی برای موفقیت دارند که مواردی مانند شامل تشخیص فرصتها برای خدمت به بازارهای
هدف (به عنوان مثال ،بازارهای لوکس در مقابل بازارهای انبوه)؛ تعیین اینکه کدام مشتری را مورد هدف قرار دهند (چند
ملیتی یا محلی)؛ اتخاذ بهترین استراتژی (مانند رهبری هزینه واحد در مقال رهبری نوآور) و دستیابی به استراتژی رشد (رشد
سازمانی در مقابل تملک) را میتواند در بر داشته باشد.
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نمودار  -3مصرفکنندگان در آسیای نوظهور پالستیکهای قابل بازیافت و قابل کامپوست شدن و
بستهبندیهای از جنس کاغذ را بیشتر ترجیح میدهند.
سهم خریداران در هر گروه گزینه بستهبندی را نشان میدهد.
در گروههای محصولی زیر چه نوعی از بستهبندی پایدار را ترجیح میدهید؟

مواد آشامیدنی

میوه و سبزیجات تازه

غذاهای حیوانات خانگی

مواد غذایی یخزده

گوشت تازه ،ماکیان و ماهیها

محصوالت لبنی

*

51

52

51

48

41

مواد غذایی بستهبندی شده

59

43

45

47

45

موارد مربوط به فستفودها و
خدمات غذایی رستورانها

*

52

51

52

52

محصوالت پاکیزگی منازل

53

49

47

50

44

باال

53

45

41

50

41

47

45

41

52

39

45

53

47

43

42

پایین

فیلمهای پالستیکی که کامالً
قابل بازیافت هستند
کاغذهای منعطف
فیلمهای پالستیکی ساخته شده از مواد خام
تجدیدپذیر که قابل کامپوست شدن هستند
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بستهبندیهای ترکیبی از پالستیک،
کاغذ و فویلهای آلومینیومی
بطریهای پالستیکی و محفظههای
کامالً قابل بازیافت
بطریهای پالستیکی و محفظههای
پالستیکی بازیافتی
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بطریها و ظروف شیشهای

منبع :مککینزی

با توجه به نگرانیهای روزافزون مصرفکنندگان در مورد پایداری صنعت بستهبندی ،صرف تدوین استراتژی ،کافی نیست و
شرکتهای بستهبندی باید سه عنصر مهم دیگر را نیز در نظر بگیرند:
• ابتدا ،بررسی کنید مصرفکنندگان محلی چگونه از محصوالت استفاده میکنند و بستهبندیهای آنها را دور
میاندازند .یافتههای مککینزی برخی از موضوعات مشترک منطقهای پیرامون پایداری ،بخصوص ارتباط بین آگاهی
8

اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی تهران
معاونت بررسیهای اقتصادی

و تمایل به پرداخت را نشان میدهد .همچنین در بین مصرفکنندگان در این نظرسنجی ،این میل وجود دارد که در
آینده فیلمهای پالستیکی قابل بازیافت یا قابل کمپوست و بستهبندیهای از جنس کاغذ را بیشتر ببینند.
با نگاهی جزئیتر ،تفاوتهای متعددی بین کشورها و بین بخشهای مصرف نهایی وجود دارد که نیاز به درک
عمیقتری از بازارهای مورد بررسی دارد .بنابراین ،یک راه حل مشترک منطقهای برای تعیین اینکه چه بستهبندی
بهترین عملکرد را دارد و چه اهرمهای پایداری باید مورد استفاده قرار گیرد ،وجود ندارد .در بیشتر موارد ،پیشنهاد
میشود موضوعات در حال ظهور بین کشوری ،به عنوان یک دیدگاه پایه مورد استفاده قرار گیرد که با تحقیقات
میدانی جزئی تکمیل شود و در مورد برنامهریزی استراتژیک اطالعرسانی بیشتری صورت گیرد .این امر باید شامل
آمادهسازی جامع مسیر بستهبندی «از گهواره تا گور ،»2از قراردادن کاال در بستهبندی موردنظر تا استفاده و دفع
زبالههای آن ،باشد .استفاده از چنین بینش و رویکردی به عنوان نقطه شروع برای درک گزینههای استراتژیک
موجود حول متناسب بودن بستهبندی برای یک زنجیره ارزش معین و طیف وسیعی از اهرمهای بهبود در دسترس،
عمل خواهد کرد.
• ثانیاً ،رویکرد در حال رشد داشته باشید و سریعتر اقدام کنید .حتی در صورت ابراز تمایل باالی مصرفکنندگان برای
پرداخت هزینههای سبز ،این امر الزاماً به معنی اقدام واقعی آنها نیست .عالوه بر این ،ممکن است مصرفکنندگان
همواره ندانند که چه انتظاری دارند و دقیقاً چه میخواهند .از این رو ،با توجه به لزوم تسریع برای اقدام ،پیشنهاد
میشود در ابتدا اقدامات موجود با سهولت دسترسی و قابلیت انجام را در نظر داشته باشید .اقداماتی نیز وجود دارند
که میتوانند اثر کوچک یا حتی هیچ اثری بر هزینههای عملیاتی یا نیازهای سرمایهای ،عملکرد ،یا جذابیت بستهبندی
داشته باشند .به عنوان مثال ،کاهش پیچیدگی ،حذف استفاده غیرضروری از بستهبندی ،انجام یک طراحی مجدد
سبک برای بهبود قابلیت بازیافت ،و در صورت امکان ،استفاده از مواد جایگزین برای محصوالت متشکل از تنها یک
سری از مواد را در نظر داشته باشید .پس از اجرای موفقیت آمیز این اقدامات ،شرکتها میتوانند رسیدگی به تغییرات
در سطح سیستم را که به همکاری عمیق در زنجیره ارزش نیاز دارد ،بررسی کنند.
• سوماً ،اطمینان حاصل کنید که ارتباط روشنی حول داللتهای پایدار ،هم برای محصول و هم برای بستهبندی،
وجود داشته باشد .از نظرسنجی انجام شده کامالً مشخص است که اگر مصرفکنندگان بدانند چه چیزی را میخرند،
تمایل به خرید محصوالت پایدارتر خواهند داشت .اطمینان از اینکه بستهبندی میتواند داللتهای پایداری مربوط
به نگرانیهای مصرفکنندگان محلی را برطرف کند ،ضروری است .همچنین ،در چارچوب افزایش مقررات محلی
و جهانی پیرامون پایداری  ،استفاده از بسته بندی برای آگاهی بیشتر مصرف کنندگان در مورد چگونگی بازیافت یک
محصول بسیار حیاتی خواهد بود .همچنین ،در چارچوب افزایش مقررات محلی و جهانی پیرامون پایداری ،استفاده
از بستهبندی پایدار همراه با ارتقاء آگاهی مصرف کنندگان در مورد چگونگی بازیافت یک محصول بسیار حیاتی
خواهد بود.
Cradle-to-Grave
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