
AVOKADONUN PAZAR DEÐERÝ ve GELECEÐÝ 

Süleyman BAYRAM Ziraat Yüksek Mühendisi 

  

Avokadonun Ýthalat Pazarlarý 

Avokado pazarý olarak iki büyük pazarý bulunmaktadýr. Bu iki büyük pazarý Amerika 
Bileºik Devletleri ve Avrupa oluºturmakta, Japonya ise daha küçük bir pazar olarak yer 
almaktadýr. Bu iki büyük pazar toplam ithalatýn % 90�ýnýdan fazlasýný oluºturmakta ve farklý 
pazar karakterleri taºýmaktadýr(Tablo 2). ABD ve Avrupa�nýn yýllara göre tüketim miktarlarý 
ªekil 1 ve 2�de verilmiºtir. 

Tablo 1. Avrupa ve ABD�nin Pazar karakterleri.  

Karakterler  Avrupa ABD 

Nüfus 500 milyon 290 milyon 
Resmi dil 30�da fazla 1 
Resmi para Birçok 1 (USD) 
Tüketim (2006/7.ay) 250.000 ton 460.000 ton 
Kiºi baºýna tüketim 500 gr 1.600 gr 
Yerli üretim 60.000 ton  

(baºlýca Ýspanya) 
140.000 ton 

(baºlýca Kaliforniya) 
Ýthalat miktarlarý 190.000 ton 320.000 ton 
Baºlýca ithalat  
kaynaklarý  

Ýsrail, G. Afrika, ªili, Peru, Peru, 
Meksika, Kenya, Ýspanya 

Meksika, ªili 

Yýllýk geliºimi Aºaðý ve yukarý dalgalanma Sürekli yukarý 
Özel Ýthal edilen çeºit % 65 Hass % 90�ýn üzeri Hass 
Çeºit tercihleri Bazý ülkelerde Hass 

Birçok ülkede meyve kabuðu 
yeºil ve pürüzsüz olanlar 

Hass 



 
ªekil 1. Avrupa�nýn yýllara göre avokado tüketimleri. 

 
ªekil 2. . Amerika Birleºik Devletleri�nin yýllara göre avokado tüketimleri. 

ªekil 1ve 2�den görüleceði gibi kýsa bir süre içerisinde Amerika Birleºik Devletleri 
pazarýnda avokado tüketimi hýzlý bir ºekilde artmýº olmasýna raðmen, Avrupa pazarý geride 
kalmýº ve benzer bir hýzla artma meydana gelmemiºtir. Amerika Birleºik Devletleri�nin 
avokado pazarýnýn geliºmesinin baºlýca nedeni; ithalat iliºkisinin ªili ve Meksika�da yerel 
pazarlara kadar yayýlmýº olmasýdýr.  



Avrupa�da ise bu durum geçerli deðildir. Avrupa�daki birçok farklýlýklarýn olmasý ile 
birlikte (birçok ülke, birçok dil, birkaç para birimi, farklý tercihler gibi), pazarýn daha zayýf 
geliºmesinden ziyade ana neden olarak avokadonun sürekli temininde yaºanan zorluklar 
gösterilmektedir.  

Ýsrail, Ýspanya ve Güney Afrika gibi hâkim ticari ithalatçý ülkeler, yýldan yýla üretim 
oranlarýnýn deðiºmesinden (periyodisite) ve bu durumun sürekli artan ithalat miktarlarýný 
engellemesinden dolayý çok zarar görmektedir. Son zamanlarda bu ithalatçý ülkelere Peru ve 
ªili gibi ülkelerde katýlmýº, geliºim iºaretleri görülmüº olmasýna raðmen pazar dalgalanmasý 
hala görülmektedir. Avrupa ülkelerinin birçoðu, bu yeni katýlan ülkelerden gelen 
avokadolarýn birçoðunun �Hass� çeºidi olmasý gibi benzer nedenlerden dolayý çok fazla hoºnut 
deðildir. Çünkü onlar geleneksel olarak meyve kabuðu yeºil ve pürüzsüz olanlarý tercih 
etmektedir. 

Avrupa�nýn pazar potansiyelinin ve durumunun analizinde, çok uluslu olmasý ve kültürel 
farklýlarýn bulunmasý ile birlikte, baðýmsýz olarak tartýºýlabilecek bir görünümü de 
bulunmaktadýr. Örneðin, ortalama kiºi baºýna avokado tüketimi ortalama 500 gr iken, 
Fransa�da kiºi baºýna tüketim 1.800 gr, Almanya�da kiºi baºýna tüketim 230 gr ve Doðu 
Avrupa Ülkelerinde tüketim daha da aºaðýya düºmektedir. Baºka bir Avrupa ülkesi olan 
Ýngiltere�de ise son 12 yýl içinde avokado tüketimi 2 katýndan daha fazla bir hacimde 
artmýºtýr.  

Üretici Ülkelerin Yerel Pazarlarý 

Avokado üreten ülkelerin her birinin avokado endüstrisinin tarihsel oluºumu 
incelendiðinde, 2 zýt görüºten geliºen 2 temel geliºim programýnýn olduðu görülmektedir.  

1. Üretimin birçoðu ilk baºta yerel pazarlara odaklanmýº olanlar, 
2. Ýspanya, Ýsrail, ªili ve Güney Afrika gibi endüstrinin tamamý ilk baºta ithalat üzerine 

inºa edilmiº olanlar,  

Ýlk görüºe en uygun örneði Meksika oluºturmakta, toplam üretimin % 70�i yerel 
pazarlarda tüketilmekle birlikte, Dünya�da en geniº avokado pazarýný oluºturmaktadýr. Ayný 
durum Peru içinde geçerli olmakta üretimin % 60-70�i iç pazarda deðerlendirilmektedir. 
Peru�da olgunlaºýnca kabuðu yeºil ve pürüzsüz çeºitler yerel pazarda tüketilirken, �Hass� 
çeºidi ithal edilmektedir. Daha sonraki aºamalarda, her iki ülkede avokado ithalatlarý 
baºlamasýna ve geliºmesine raðmen, yerel pazarlar endüstrinin temelini oluºturmaktadýr.  

Ticaretin merkezi olarak ithalat pazarlarýný amaçlayan ülkelerde ise, yerel pazarlar 
üretim fazlasý ve/veya 2 . kalite ürünlerin alýº veriºinin yapýldýðý yerler anlamýna gelmektedir. 
Bununla birlikte, yýllar boyunca ithalat pazarýnýn yayýlmasý ve geliºmesi, daha da artan 
hacimlerde hareketlenen yerel pazarlarý yanýnda geliºtirdi. Çok büyük yerel pazarlar ortaya 



çýktý ve kiºi baºýna tüketim büyük oranda arttý. Ayrýca, üretimin yapýldýðý ülkelerde avokado 
ithalatýnýn yýlýn 12 ayýna yayýlmasý ve sürekli bir hale gelmesi baºarýldý.  

Bu duruma en uygun örnek olarak Güney Afrika verilmektedir. Ýthalat hacmi 38.000 
ton/yýl civarýnda olurken, benzer bir hacim (hatta daha büyük oranlarda) yerel pazarlar için 
ayrýlmakta ve hatta yerel üretimin daha az olduðu dönemlerde talebin karºýlanmasý ithalat ile 
olmaktadýr. Bu durumda olan ªili�de, yerel pazarýn yýllýk talebi 60.000 tonu geçmekte ve kiºi 
baºýna yýllýk tüketim 4.000 gram seviyesine kadar gelmiºtir. Ýsrail�de de ayný durum geçerli 
olmakta, üretimin yaklaºýk % 35-40�ý yerel pazarlara verilmekte ve kiºi baºýna tüketim yýllýk 
4.500-5.000 grama ulaºacak kadar ºaºýrtýcý deðerlere týrmanmaktadýr.  

Üretici ülkeler içinde yalnýzca Ýspanya sýra dýºý bir durumda olmakta, birkaç yýl öncesine 
kadar yýllýk tüketimin kiºi baºýna 300 gram olduðu mütevazý bir yerel pazarý bulunmaktaydý. 
Ancak, son birkaç yýl içinde büyük bir deðiºim yaºanmakta, avokado meyve ithalatýnda bir 
artma ile birlikte kiºi baºýna tüketimde iki kat artmýºtýr. 

 Buradan ne sonuç çýkarabiliriz?  
 Geleceði ne olacak? 

 
Ýyimser görüºlerde, Dünya avokado ithalatýnda hala bir 
eksiklik olduðu iddia edilmektedir.  

Talepte veya tüketimde doygunluða ulaºýlmamýº iken, sýnýrlayýcý faktör dýºsatým 
olmaktadýr. Giderek artan dýº satýmýn olduðu yerlerde, tüketimde artarak peºinden 
gelmektedir. Bu duruma; Meksika, ABD, Japonya, Ýngiltere�de ve bütün üretici ülkelerin yerel 
pazarlarý örnek verilebilmektedir (1970 ve 1980�lerde olduðu gibi). Bugünlerde, yeni 
tüketicilerin avokado yemesini öðrendiði Doðu Avrupa ülkelerinde pazarlarýn geliºmesi bu 
ºekilde olmaktadýr.  

Bununla birlikte, son 20 yýldýr Avrupa�ya ithalat bir bütün olarak durgun bir ºekilde 
olmakta ve tüketimdeki gerçek kalýcý geliºim için bir süre daha beklemek gerekmektedir. 
Tarihsel olarak elen alýndýðýnda, avokado dünyanýn üretici pazarlarýnýn birçoðunda hala �yeni 
doðmuº bir bebek�tir ve ilk ticari aºamalarýný daha yeni tamamlamýºtýr. Aslýnda, geliºim ve 
büyümesi için hala limitsiz ufuklarý bulunmaktadýr.  
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