МЕТАЛУРГИЯТА НА БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 ГОДИНА
А. МЕТАЛУРГИЧНАТА ИНДУСТРИЯ В ЦИФРИ

ПРОМИШЛЕНА ПРОДУКЦИЯ, Общо
Продукция от преработваща промишленост - 54 773 млн. лева
в т.ч. Производство на основни метали - 6 780 млн. лева
дял от преработващата продукция - 13.6 % млн. лева
Структура по
дейности:

черна металургия – 18%
цветна металургия – 79 %
леене на метали – 3 %

БЪЛГАРИЯ ИМА СИЛНА СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ В ПРОИЗВОДСТВОТО
И ПРЕРАБОТКАТА НА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ И СПЛАВИ.
ДОБАВЕНА СТОЙНОСТ
Преработващата промишленост, общо - 13 986 млн.лева
в т.ч. Производство на основни метали - 846 млн.лева
относителен дял - 5.6 %
Добавена стойност на 1 зает:
Преработваща промишленост, средно - 26 хил. лева
Производство на основни метали - 67 хил. лева
в т.ч. само за цветната металургия -124 хил. лева
МЕТАЛУРГИЯТА СЪЗДАВА 2.5 ПЪТИ ПО-ВИСОКА ДОБАВЕНА
СТОЙНОСТ НА ЕДИН ЗАЕТ ОТ СРЕДНАТА СТОЙНОСТ ЗА
ПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ.
В ЦВЕТНАТА МЕТАЛУРГИЯ Е 5 ПЪТИ ПО-ГОЛЯМА.

ИЗНОС
Износ на стоки от страната, общо - 46 110 млн. лева
в т.ч. метали и метални продукти - 5 041 млн. лева
относителен дял в общия износ - 11.2 %
В РЕЗУЛТАТ НА ВЪНШНОТЪРГОВСКИЯ ОБОРОТ МЕТАЛИТЕ
ФОРМИРАТ ПОЛОЖИТЕЛНО САЛДО ОТ 1.6 МЛРД. ЛЕВА.
БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 2016 ГОД. Е ИЗНЕСЛА НАД 1300 ХИЛ. ТОНА ЧЕРНИ
МЕТАЛИ И ОКОЛО 600 ХИЛ.ТОНА ЦВЕТНИ МЕТАЛИ
Б. ПРОИЗВЕДЕНА ПРОДУКЦИЯ
Валцувани черни метали (Стомана Индъстри, Промет Стиил) - 921 хил.тона
Анодна/катодна мед (Аурубис България) - 297 хил.тона
Олово /блок и сплави - (КЦМ, Монбат Рисайклинг, ЕЛ БАТ) - 101 хил.тона
Цинк - (КЦМ) - 76 хил.тона
Прокат от тежки цветни метали (София Мед) - 58 хил.тона
Алуминиев прокат (Алкомет, Етем България) - 88 хил.тона
Огнеупори - (Рефран, Шамот ЕЛ ПЕ) - 3500 тона
Средна работна заплата (СРЗ):
Преработваща промишленост - 846 лв.
Производство на метали -1305 лв.
в т.ч:
черна металургия - 1260 лв.
цветна металургия - 1780 лв.
леене на метали - 827 лв.
Заплащането в сектора е от 2 до 4 пъти
по-високо от Минимална работна заплата
за странта (МРЗ).
ИНВЕСТИЦИИ за обновяване и нови металургични мощности
„Аурубис България” АД - 1.2 млрд. лева
„Стомана Индъстри” АД - 500 млн. лева
„КЦМ” АД - 800 млн. лева
„София Мед” АД - 400 млн. лева
„Алкомет” АД - 180 млн. лева
„Етем България” АД - 200 млн. лева.
„Промет Стиил” EАД - 50 млн. лева

ИНВЕСТИЦИИТЕ

В МЕТАЛУРГИЧНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЗА
2016 ГОДИНА СА НАД 120 МИЛИОНА ЛЕВА

ОРГАНИЗАТОРИ:

Българската асоциация на металургичната индустрия (БАМИ) е организация на
производителите на метали и металургични продукти, съпътстващи производства,
дейности и услуги. Асоциирани членове са техническите университети, което
осъществява връзката бизнес-образование. Основни цели са защита на интересите на
бранша и фирмите-членове, подобряване на бизнес-средата и устойчивото развитие. В
металургичните предприятия са направени огромни инвестиции в нови мощности,
увеличаване на капацитета, качеството и конкурентоспособността на произвежданите
метали и металургични продукти. Същите намират добър прием на европейските и
световни пазари. Стратегическа задача е опазването на околната и работна среда,
създаване на нови работни места и активна социална политика. Металургията е
основен за българската икономика отрасъл.

Етем България ЕАД е изградено през 1998 г. с инвестиции „на зелено“ и размерът на
вложените следства вече надвишава 200 млн. евро. В резултат предприятието стана
лидер в производството на алуминиеви фасадни системи и алуминиеви части за
автомобилната индустрия. Етем България ЕАД осигурява заетост на над 600 души при
предоставяне на най-съвременни и благоприятни условия на труд. Успешно беше
завършена и мащабна петгодишна инвестиционна програма на стойност над 60 млн.
лева и това го превърна в един от най-модерните заводи на Балканите. Предприятието
сред сертифицираните доставчици на алуминиеви автомобилни части и аксесоари за
световноизвестните марки като BMW, Audi, Daimler, Jaguar, Land Rover, Lamborghini и
Porsche.

БЪЛГАРИЯ ИМА ВИСОК ДЯЛ В ЦВЕТНАТА МЕТАЛУРГИЯ В ЕС(28),
ЗАЕМА 9 МЯСТО ПО СТОЙНОСТ ОТ СТРАНИТЕ В ОБЩНОСТТА.
Българските метали имат дял от общото производство на ЕС:

