صنعت فرآوری دانههای روغنی در ایران
سارا حکیمالهی

چکیده
امروزه توانمندی های صنعت روغن کشی و روغن نباتی در عرصه اقتصاد کشور ،بر کسی پوشیده نیستت .ظرفیتت
بالغ بر  3.414.000تن روغن کشی از دانه های روغنی و  3.373.300تن تصفیه روغن با حجم عظیم سرمایه گذاری
ریالی و ارزی همراه بوده است .گردش مالی این صنعت در سال و میزان اشتغالی که به واسطه عملکرد این صنعت در
کشور ایجاد شده رقم قابل مالحظه ای در اقتصاد کشور می باشد.
مضافاً اینکه روغن نباتی یک کاالی ضروری در سبد غذایی خانوار است و کشش درآمدی تقاضای آن کمتر از عتدد
 1می باشد.در نتیجه مشکالت روز افزون تامین مواد اولیه و افزایش قیمت آن مستقیماً مصرف کننده را تحتت تتاریر
قرار می دهد.
صنعت روغن کشی و روغن نباتی به صورت مجزا از وضتعیت کنتونی ایتران ( 00درصتد متواد اولیته ایتن صتنای
وارداتی است) ،فعالیتی است که می تواند از ارزش افزوده ایجاد کند.
در این گزارش تالش شده است بتا توجته بته آمتار ظرفیتت استمی ،عملکترد واقعی،میتزان واردات متواد اولیته و
استحصاالت صنعت روغن کشی و روغن نباتی (دانه های روغنی ،روغن خام و کنجاله)  ،ارزش افتزوده ای را کته طتی
 11سال گذشته در این صنعت از دست داده شده ،محاسبه شود .به عنوان مثال در سال  1330حتدود  131میلیتون
دالر و در سال  1300حدود  111میلیون دالر ارزش افزوده در زنجیره سویا از دست داده شده است .
در حالیکه با مدیریت صحیح واردات مواد اولیه صنای روغن نباتی(وض تعرفه مناسب) و در نظر گترفتن متاتریس
توسعه ( داشتن تفکر سیستمی به طوریکه برای افزایش تولید و رونق یک صنعت به توسعه صنای مرتبط و باالدستتی
نیز توجه شود) ،عالوه بر ممانعت از این ارزبری کالن ،امکان توسعه صادرات غیرنفتی در قالب کنجالته و روغتن ستویا
نیز ممکن بود.
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