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مجتمع وإقتصاد
تقرير

الصناعات الغذائية:
قطاع بقيمة مليار و 100مليون دوالر
النبيذ الفاخر ،الحليب النباتي والكينوا ،األلبان العضوية وزيوت الزيتون بنكهة
األعشاب والتوابل… جميعها فرص استثمارية واعدة في قطاع الصناعات
الغذائية اللبنانية ،وفق ما خلصت إليه دراسة أخيرة للمؤسسة العامة
لتشجيع االستثمارات في لبنان «إيدال»
إيفا الشوفي
مـلـيــار و 100مـلـيــون دوالر هــو حجم
قطاع الصناعات الغذائية في لبنان
من الناتج املحلي اإلجمالي عام ،2013
وفــق دراســة ّ
أعدتها املؤسسة العامة
ل ـت ـش ـج ـيــع االسـ ـتـ ـثـ ـم ــارات ف ــي لـبـنــان
«إي ـ ــدال» ،بـعـنــوان «ف ــرص االستثمار
فــي قـطــاع الـصـنــاعــات الـغــذائـيــة لعام
 .»2016تـهــدف الــدراســة إلــى تشجيع
االستثمار في هذا القطاع عبر تقديم
ق ــاع ــدة ب ـيــانــات وأرق ـ ـ ــام ،إض ــاف ــة إلــى
توقعات املؤسسة بشأن أبرز الفرص
االستثمارية املتوافرة في هذا القطاع،
وأخيرًا تقديم سلة حوافز وإعفاءات
مالية للمستثمرين.
ف ــي ال ــواق ــعُ ،ي ـ َـع ـ ّـد ه ــذا ال ـق ـطــاع ـ ـ وفــق
دراس ـ ــات ســابـقــة لـلـمــؤسـســة ـ ـ األكـثــر
تـ ــوف ـ ـي ـ ـرًا ل ـ ـفـ ــرص الـ ـعـ ـم ــل م ـ ــن ض ـمــن

بلغت صادرات المنتجات
الغذائية الصناعية  548مليون
دوالر عام 2015
ّ
القطاع الصناعي ،بحيث يــوفــر أكثر
من  20ألف فرصة عمل" ،أي ما يوازي
نـسـبــة  25ف ــي امل ـئــة م ــن ال ـيــد الـعــامـلــة
الصناعية" .كذلك يضم الحصة األكبر
من املنشآت الصناعية بنسبة ،%23
أي م ــا يـ ــوازي  970مـنـشــأة صناعية
ي ـت ــرك ــز  %34م ـن ـهــا ف ــي ج ـب ــل لـبـنــان

و %30في البقاع .تشير الدراسة إلى
ُ
أن  %55مــن املـصــانــع الـغــذائـيــة تنتج
ال ـخ ـب ــز ،ال ـح ـل ـيــب واألل ـ ـبـ ــان ،ال ـفــواكــه
والخضار املحفوظة.
ت ـ ـتـ ــوزع املـ ـص ــان ــع الـ ـغ ــذائـ ـي ــة حـســب
ن ـ ــوعـ ـ ـي ـ ــة اإلن ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــاج ،ب ـ ـح ـ ـيـ ــث ت ـب ـل ــغ
ُ
ن ـس ـبــة امل ـص ــان ــع ال ـت ــي ت ـن ـت ــج الـخـبــز
وال ـح ـل ــوي ــات  ،%30تـلـيـهــا مـنـتـجــات
األل ـبــان واألج ـبــان بنسبة  ،%15ومن
ثــم ال ـفــواكــه وال ـخ ـضــار بـنـسـبــة .%10
ّأمــا املـشــروبــات الكحولية ،والحبوب
ّ
وال ـن ـش ــوي ــات ،وال ــزي ــوت ،فـتـشــكــل كل
منها نسبة  %4من املصانع الغذائية،
بحسب األرقـ ــام ال ـص ــادرة ع ــام ،2007
وهي بحسب "إيدال" قاعدة املعلومات
األخيرة املتوافرة!
فــي مــا يتعلق ب ــال ـص ــادرات ،ارتـفـعــت
صادرات لبنان من املنتجات الغذائية
الصناعية من  422مليون دوالر عام
 2012إلى  548مليون دوالر عام ،2015
وقد شكلت هذه الصادرات  %18.6من
مجمل الصادرات اللبنانية عام .2015
ّ
يصدر لبنان من صناعاته
لكن مــاذا
الغذائية؟
 %17.8مــن ال ـص ــادرات هــي منتجات
الـخـبــز وال ـح ـلــويــات ،تليها منتجات
األل ـ ـبـ ــان واألج ـ ـبـ ــان ب ـن ـس ـبــة ،%11.5
ومــن ثم الخضار والفواكه املحفوظة
بنسبة  ،%10.9فيما تحوز اللحومات
واألس ـ ـ ـ ـ ـمـ ـ ـ ـ ــاك الـ ـ ـحـ ـ ـص ـ ــة األك ـ ـ ـ ـبـ ـ ـ ــر م ــن
ُ
الصادرات بنسبة  .%25.8ت َع ّد الدول
الـعــربـيــة وجـهــة الـتـصــديــر األولـ ــى ،إذ
إن  %65.9من الصادرات تصل إليها،

تليها الدول األوروبية بنسبة .%11.3
ّ
ت ــرى "إيـ ـ ــدال" ف ــي دراس ـت ـهــا أن فــرص
االس ـ ـ ـت ـ ـ ـث ـ ـ ـمـ ـ ــار امل ـ ـ ـتـ ـ ــاحـ ـ ــة فـ ـ ـ ــي قـ ـط ــاع
الصناعات الغذائية تـنــدرج ضمن 5
مجاالت رئيسية يمكن أن تحقق نموًا
كبيرًا فــي الـسـنــوات املقبلة ،هــي زيت
الزيتون ،منتجات األلـبــان واألجـبــان،
الفاكهة املجففة واملـكـســرات ،األغذية
ً
وبناء عليه ،إن توجه
املعلبة والنبيذ.
امل ـس ـت ـث ـم ــريــن والـ ــدعـ ــم ال ـ ــذي ت ـقــدمــه
ّ َ
الــدولــة سيكونان مــركــزيــن على هذه
املجاالت األساسية.

زيت الزيتون ...بنكهة األعشاب
والتوابل

ّ
تــرى "إي ــدال" أن زيــت الزيتون هــو من
ب ــن امل ـن ـت ـجــات ال ـغــذائ ـيــة الـصـنــاعـيــة
اللبنانية األكثر شهرة ،وهو يكتسب
املزيد من الفرص في كل من األسواق
املحلية والـعــاملـيــة ،نـظـرًا إل ــى جــودتــه
وأس ـع ــاره الـتـنــافـسـيــة .فــي ع ــام 2015
بـلـغــت ص ـ ــادرات زي ــت الــزي ـتــون 25.7
م ـل ـيــون دوالر ،ب ــزي ــادة ق ــدره ــا %27
عــن مـسـتــويــات  %21 ،2014مــن هــذه
ال ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــادرات تـ ــذهـ ــب إل ـ ـ ــى ال ـ ــوالي ـ ــات
املتحدة األميركية ،تليها السعودية
بـ .%20
ف ــي ال ــواق ــع ،تـغـطــي أش ـج ــار الــزيـتــون
ما مساحته  570كيلومترًا مربعًا من
األرض في لبنان ،ما يشكل  %5.4من
مساحة األراضــي اللبنانية و  %8من
مساحة األرض الــزراعـيــة .تنمو هذه
األشجار بنحو رئيسي في  6مناطق،

ه ـ ــي :ال ـ ـب ـ ـتـ ــرون ،الـ ـ ـك ـ ــورة ،حــاص ـب ـيــا،
زغرتا ،عكار وراشيا الفخار ،ويوجد
 544معصرة زيتون مسجلة وموزعة
عـ ـل ــى هـ ـ ــذه امل ـ ـنـ ــاطـ ــق ،ال ـ ـعـ ــدد األكـ ـب ــر
منها فــي شـمــال لـبـنــان ،حـيــث توجد
 274معصرة .أمــا إنتاجية الزيت من
أش ـج ــار ال ــزي ـت ــون فـ ـت ــراوح ب ــن %18
و.%25
ت ـت ــوق ــع امل ــؤسـ ـس ــة فـ ــي دراسـ ـتـ ـه ــا أن
هـ ـن ــاك فـ ـ ــرص نـ ـم ــو فـ ــي إن ـ ـتـ ــاج زي ــت

ال ــزي ـت ــون ال ـب ـكــر امل ـم ـتــاز م ــن أص ـنــاف
جديدة من الزيتون ،كذلك فــإن زيوت
الــزي ـتــون بـنـكـهــة األع ـش ــاب وال ـتــوابــل
امل ـخ ـت ـل ـفــة أص ـب ـح ــت ش ـع ـب ـيــة وتـمـثــل
فــرصــة استثمارية جـيــدة فــي السوق
اللبنانية.

منتجات األلبان واألجبان :فرص
للصناعة العضوية
ال ي ـ ـ ـ ـ ـ ــزال اه ـ ـ ـت ـ ـ ـمـ ـ ــام املـ ـسـ ـتـ ـهـ ـلـ ـك ــن

تقرير

 4شركات تحتكر سوق الدجاج

ّ
المجمدة عام  2015نحو
بلغ إجمالي واردات الدواجن
 24مليون دوالر أميركي %75 ،منها جاءت من البرازيل،
فيما بلغ إجمالي واردات الدواجن ّ
الحية  4.98مليون
دوالر أميركي %71 ،منها جاءت من فرنسا .أرقام يستند
إليها كبار منتجي الدواجن المحليين للمطالبة بفرض
ّ
حمائية ،دون أن يعني ذلك أن خسائرهم كبيرة،
إجراءات
إذ إن حجم السوق المحلية يبلغ نحو  350مليون دوالر،
يحتكر  4منتجين فقط أكثر من  %67منها
فيفيان عقيقي

استورد لبنان نحو 10.6
أطنان من الدواجن
ّ
المجمدة بقيمة 24.13
مليون دوالر أميركي
(مروان بو حيدر)

يـ ـنـ ـت ــج ل ـ ـب ـ ـنـ ــان ن ـ ـحـ ــو  150مـ ـلـ ـي ــون
كيلوغرام مــن الـفــراريــج سنويًا .يبلغ
م ـعـ ّـدل اسـتـهــاك ال ـفــرد ال ــواح ــد منها
نحو  30كيلوغرامًا سـنــويــا ،بحسب
تقرير نشره "بلوم بنك" ،إذ ّ
يقدر حجم
ال ـس ــوق امل ـح ـلـ ّـيــة بـنـحــو  350مـلـيــون
دوالر سنويًا.

تقسيم السوق المحلي
يسيطر أربعة من منتجي الدواجن

على أكثر من نصف السوق اللبنانية.
ي ـ ـت ـ ـصـ ـ ّـدر "هـ ـ ـ ــوا تـ ـشـ ـيـ ـك ــن" ال ـق ــائ ـم ــة
بوصفه الالعب األكبر الذي يستحوذ
عـلــى  %30مــن الـحـصــص الـســوقـ ّـيــة،
يـلـيــه "وي ـل ـكــو" ال ــذي يـسـتـحــوذ على
 %15مــن الـحـصــص الـســوقـ ّـيــة ،ومــن
ّ
ثم "شومان" بحصة  ،%12فيما تبلغ
ّ
ّ
حصة "تنمية" السوقية نحو .%10
علمًا بــأن شركة "هــوا تشيكن" تبيع
مـنـتـجــاتـهــا م ــن خ ــال م ـنــافــذ الـبـيــع
ّ
الخاصة بها ،فيما منتجو الدواجن
اآلخرين" ،شومان" على سبيل املثال،
لهم وجــود بــارز في ســوق التجزئة،
التي يشير التقرير إلى استحواذهم
على نحو  %60منها.
يعتمد هؤالء على مبدأ التكامل في
"بيزنس ال ــدواج ــن" ،ب ــدءًا مــن امتالك
مـ ـص ــان ــع ال ـ ـع ـ ـلـ ــف ،مـ ـ ـ ـ ــرورًا ب ـ ـمـ ــزارع
ً
تــربـيــة ال ــدواج ــن وامل ـســالــخ ،وص ــوال
إلـ ــى قـ ـن ــوات ت ــوزي ــع امل ـن ـت ـج ــات ،مــع
ّ
يتضمنه ذل ــك مــن تغطية لكافة
مــا
مــراحــل اإلنـتــاج كما تفريخ البيض،
وت ـ ّـربـ ـي ــة الـ ـ ــدواجـ ـ ــن حـ ـت ــى ذب ـح ـه ــا.
يحقق هــذا التكامل ُفــوائــد وأربــاحــا
ّ
إضافية للشركات املنتجة ،ألسباب
ّ
عـ ـ ّـدة ،مـنـهــا لـيــونــة الـتـحــكــم بـمـيــزان

