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 ليارات واآلالف فقدوا وظائفهمالخسائر بالم: األزمة تعصف بقطاع تراخيص االمتياز

 
 موريس متى
من الناتج المحلي االجمالي بعدما كان لبنان يؤّمن االطر التقنية والقانونية لهذه % 2 - 4الى ما بين " الفرانشايز#" قطاع تراخيص االمتياز# وصلت حصة 5102نهاية العام 

مليار دوالر  0.1ل الى ما يقارب الـ في لبنان كان يص" الفرانشايز"قطاع  أن حجم 5105تقرير أصدره االتحاد األوروبي في العام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، فيما أظهر 
االمتيازات وكانت هذه . أجنبية 021منها مفاهيم تسويقية لبنانية و 421، "ماركة وعالمة تجارية" 0511نقطة بيع و 2211ألف فرصة عمل ويشمل نحو  011ويؤّمن حوالى 

 .الدول االوروبية بلدًا معظمها من الدول العربية وبعض 45من  اللبنانية التجارية تصل الى أكثر
القتصادية زمة المالية وا، والضربات التي يتلقاها هذا القطاع، مثله مثل كل القطاعات االقتصادية واالنتاجية اللبنانية، ال تتوقف، من االزمة السياسية الى اال5102منذ العام 

وأهمها مثال  الى الخروج من االسواق اللبنانية،" الفرانشايز"وغيرها، ما دفع العديد من المؤسسات العاملة في قطاع  كورونا# وسفال نتيجة انتشار فير وتبعات إجراءات االق
كما أغلقت المجموعة محاال . Starbucksو  The Body shopو H&Mا التجارية مثل في لبنان مع تقليص عدد فروع عالماتهايع خفض حجم أعمالها إعالن مجموعة الش

أخرى تندرج  الق فروع عديدة لمؤسسات تجاريةوشهد لبنان أيضا في االشهر الماضية إغ. ، وغيرهاAmerican Eagleو PinkBerryعائدة لعالمات تجارية أخرى مثل 
 GAPو Hardee’sكما أقفلت نهائيا محل  Zadig et Voltaireو GSو Burger Kingو ALDOا مثال فروع لمتاجر يص االمتياز العاملة في البالد ومنهضمن تراخ

 Just cavalliو  Isabel marantو Jacadiو haagen dazsو Golden Gooseكذلك أعلنت عالمات تجارية إضافية خروجها من السوق اللبنانية ومنها . وغيرها
 .وغيرها

تراوح ما بين عالمات ألبسة وأحذية ومستحضرات ومطاعم، ومنها ما كان  5102ماركة عالمية أقفلت فروعها في لبنان منذ تشرين الثاني  21الى ان أكثر من وتشير البيانات  
المرتبة األولى كوجهة أساسية للسياحة العربية كان في "ان لبنان " النهار"قصعة لـ تراخيص االمتياز يحيىجلس إدارة الجمعية اللبنانية لويؤكد رئيس م. فروع 01يملك أكثر من 

وبالفعل، بداية إنكماش ". 5105م والعالمية للتسّوق، ولكن لألسف تردي األوضاع االقتصادية والمعيشية في البالد أدى الى خسارة هذه األفضلّية التي بدأت تتراجع منذ عا
وصواًل  5102ونتيجة تبعات االزمة الطاحنة التي اندلعت نهاية العام . ، حينها أصبح القطاع متهالكاً 5102ام ولو بنسبة ضئيلة وصواًل حتى الع 5105قطاع كانت في العام ال

لسلع ما دفع عددا كبيرا من أصحاب ن وتراجع الطلب على اانخفاض القدرة الشرائية للمواطإلى انفجار مرفأ بيروت، كانت الفاتورة مرتفعة جدا بالنسبة للقطاع على صعيد 
التراجع الكبير للقطاع بدأ فعليا في العام : "ويضيف قصعة. مصالح والمؤسسات الى أخذ قرار بالمغادرة مع إعادة النظر بحساباتهم وحجم إستثماراتهم في السوق اللبنانيةال

" الفرانشايز"عديد من القطاعات التي تندرج ضمن قطاع الصرف والعوامل االخرى التي ضربت الع االزمة وتدهور سعر دار في االشهر الالحقة مع تسار ليتسارع االنح 5102
لم النسبة شبيهة أيضا بما خسره عامن قيمته السوقية، و % 01قطاع الملبوسات واالزياء وحده خسر ما يقارب "، مشيرا الى ان "مثل الملبوسات والمجوهرات والتصاميم وغيرها

، وخسر القطاع من قيمته السوقية بين 5100مقارنة مع العام % 44وحده تراجع قطاع الفرانشايز بحوالى  5102العام واستنادًا الى أرقام الجمعية، ففي  .الماركات الفاخرة
عات في قطاع المالبس والتجهيزات االرقام الى ان المبيوتشير ". خسائر الفعلية للقطاعمن الصعب حاليا تقييم ال"ويعتبر قصعة ان %". 02أكثر من  5150و 5102عامي 

أما قطاع الكماليات ويضم مثال الساعات والمجوهرات، . 5102و  5105بين % 22بعدما تراجعت بنسبة تقارب % 12ياضية تراجعت منذ بداية األزمة في لبنان بأكثر من الر 
عالمة تجارية وبراند ضمن  0011رب كان في لبنان ما يقا 5105في العام "قصعة ليشير الى انه  ويعود. 5102تقريبا منذ العام  %01الى % 02فقد تراجع بنحو 

الى ما  5102عام أخرى ماركات أجنبية لديها فروع في هذا البلد، وقد تراجع عددها في نهاية ال% 21منها عالمات تجارية لبنانية لديها فروع في الخارج، و% 21الفرانشايز، 
عالمة حدا اقصى حيث بات من الصعب إحصاء التراجع الهائل في القطاع  431الى  451 يكون عددها قد وصل حاليا الى ما بين، مقدرا ان "عالمة 211الى  001بين 

ليا بمعدل لعاملين في القطاع حاكما يقدر قصعة عدد ا%. 02ل عن الذي يشهد إقفاالت بالجملة للمؤسسات والمحال والعالمات التجارية، ما يعني ان التراجع في القطاع ال يق
 .سنين بدل زيادتها أضعافا إضافية 01الف فرصة عمل في  11ي خسارة الفا حدا اقصى، ما يعن 41

المئات للمؤسسات انهيار لسعر الصرف واالقفال ب يدفع قطاع تراخيص االمتياز مثله مثل كل القطاعات فاتورة االنهيار االقتصادي التاريخي الذي يشهده لبنان وتبعاته من 
الذي خّلفه انفجار مرفأ بيروت ما دفع العديد من األسواق والمصالح التجارية إلى االعالن عن إقفال أبوابها واالنسحاب من السوق لوقف حال التجارية، وايضا الدمار الهائل والم

ق الخارجية، ما يساعدها ها التجارية واالستثمارية مع االسواوهي التي عززت عالقاتما زالت صامدة في وجه االزمة  التكاليف والخسائر، لكن قصعة يوضح ان بعض العالمات
بالحد االقصى من حجم % 52الى % 51على تأمين إيرادات بالفريش دوالر ومنها بعض المطاعم اللبنانية والسلع الغذائية والحلويات، لكن هذه العالمات ال تشكل سوى 

 .قطاعال
، داعيا أركان الدولة والمسؤولين "بناء الثقة باالقتصاد اللبناني، مثله مثل اي قطاعات أخرىان يعود الى سكة التعافي فور إعادة هذا القطاع يمكنه "ن ويختم قصعة بالتأكيد ا 

ه الن االنهيار يتسارع ويتخذ نتشال لبنان من أزماتفي أسرع وقت، تكون قادرة على اإدراك أهمية لّم النسيج الوطني حول نقاط االلتقاء واطفاء نار الخالفات وتأليف حكومة "إلى 
 ".كثر مأسويامنحى ا
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