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ПРЕС-ВИПУСК
Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів –
основний вид промислової діяльності області
Дніпропетровщина – важливий промисловий центр металургійного комплексу
країни, продукція якого користується попитом майже в кожній галузі економіки –
промисловості, науці і техніці, будівництві, сільському господарстві та інших.
На металургію та виробництво готових металевих виробів в області припадає
більш ніж третина обороту від промислової діяльності, що забезпечує обласний бюджет
значними податковими надходженнями, в тому числі й для успішного розвитку соціальної
сфери. Найбільша частка обсягу виробництва галузі сконцентрована на підприємствах
міст Кривого Рогу, Дніпропетровська, Дніпродзержинська, Нікополя.
За січень–травень 2013р. на металургійних підприємствах області вироблено майже
три чверті загальнодержавного обсягу труб та трубок, профілів порожнистих зі сталі,
майже половину – сталі без напівфабрикатів, отриманих безперервним литтям, майже
третину – чавуну, більше чверті – готового прокату чорних металів.
У металургійному виробництві області спостерігалося зростання випуску продукції
проти січня–травня 2012р. (індекс – 100,7%) завдяки роботі підприємств з виплавки
чавуну, сталі та феросплавів (106%), успіх яких нівелювався значним падінням темпу у
трубному виробництві (95,3%). Тут збільшено випуск сталі без напівфабрикатів,
отриманих безперервним литтям на 68,7 тис.т (2,2%), прокату готового чорних металів –
на 145 тис.т (7,1%), одночасно зменшено випуск труб та трубок, профілів порожнистих зі
сталі на 10,8 тис.т (1,8%), виплавку чавуну – на 22,3 тис.т (0,6%). У секторі випуску
готових металевих виробів, крім машин та устатковання, також зафіксовано приріст
обсягів виробництва (індекс – 130,3%).
Обсяг реалізованої металургійної продукції за січень–травень п.р. склав
31,5 млрд.грн., а його питома вага у загальнообласному обороті від промислової
діяльності галузі визначилась на рівні 36,5%.
Сьогодні актуальною проблемою для товаровиробників металургійної
промисловості є закріплення та розвиток позитивних зрушень, підвищення якості та
технічного рівня, впровадження нових видів сучасних технологій, зниження
енергоємності продукції, що випускається на її індустріальних потужностях.
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