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Относно: РАЗВИТИЕТО НА СТОМАНОДОБИВНАТА ИНДУСТРИЯ В ИНДИЯ
През 2016 г. Индия е трети в света най-голям производител на сурова стомана
с 96 млн. метрични тона (ммт) производство след Китай (808 ммт) и Япония (105 ммт),
по данни на Световната асоциация по стомана. През периода 2003-2015 г. Индия е била
на първо място в света по производство на директно редуцирано желязо (DRI), а през 2016
г. е на втора позиция по този показател след Иран.
Много са факторите, които обуславят бързото развитие на тази промишленост в
Индия. Сред тях са изобилието от залежи на желязна руда и въглища, наличието на евтина
и многобройна работна ръка, бързо растящата икономика и производство, множеството
инфраструктурни проекти, очакванията за ръст на производството от сегашните 8% от
БВП до 11-12%, прогнозите за увеличаване на населението в градовете до близо 600 млн.
души през 2030 г. от сегашното ниво от 400 млн. души и др.
Стоманодобивната и преработвателна индустрия в Индия допринася за около 2%
от БВП на страната и в нея са заети над 600 000 души. Очакванията са заради
инвестициите и мерките на правителството за насърчаване на тази индустрия, Индия да се
превърне до няколко години във втория най-голям производител на стомана в света.
Най-големите компании-производители на стомана в Индия са: TATA Steel
Group (26.3 ммт през 2015 г., 10-и най-голям производител на стомана в света,
разполагаща с заводи в 26 държави); Steel Authority of India Ltd (14.3 ммт); JSW Steel Ltd
(12.4 ммт); ESSAR Steel Group (5.7 ммт); Rashtriya Ispat Nigam Ltd. (3.6 ммт), Jindal Steel &
Power Ltd. (3.1 ммт).
Във връзка с динамичното развитие на тази индустрия в Индия предстои през 2017
г. приемането на Национална политика за стоманодобивнатата и стоманопреработвателна
индустрия, която да замени досега действащата такава от 2005 г.
По данни на Министерството на стоманата на Индия през финансовата 2015-16 г.
(април 2015 – март 2016 г.) производството и търговията на преработена стомана в Индия
е 90.98 ммт, което е с 1.3% под нивата от 2014-15 г.
Производството на чугун през 2015-16 г. в Индия е 9.23 ммт, отбелязвайки спад от
4.8% спрямо 2014-15 г.
Таблица с данни
за производство за продажба на чугун, директно редуцирано желязо и преработена
стомана (стоманени сплави/неръждаема стомана и чисти стоманени изделия)
Производство на стомана в Индия за продажба (млн. метрични тона)
Категория
(през финансовата година)

201112 г.

201213 г.

201314 г.

201415 г.

201516 г.

АприлЯнуари
2016-17

1

Чугун

5.37

6.87

7.95

9.69

9.23

7.85

Директно редуцирано желязо

19.63

14.33

18.20

20.38

14.53

12.39

Общо преработена стомана
(чиста
и
примесена
/неръждаема)

75.70

81.68

87.67

92.16

90.98

83.01

Източник: Плановата комисия на Индия
Регулаторният режим в Индия
Регулирането на цените на желязото и стоманата в Индия е премахнато на
16.01.1992г. и оттогава цените се определят от пазарните сили.
Индийското правителство наблюдава пазара на стомана в страната и при
необходимост предприема фискални мерки или други промени в икономическата
политика. Към момента акцизният данък за стоманата е 14% и изделията от стомана
не се облагат с износни мита. Всички видове желязна руда, с изключение на тази със
съдържание на желязо под 58%, се облагат с данък износ от 30%.
Нарастващият внос на стомана и стоманени изделия в Индия е причина за
увеличаването през последната година на вносните мита за повечето стоманени
изделия с около 5%, както и за редица антидъмпингови и протекционистични мита
върху определени железни и стоманени изделия. С цел да ограничи вноса на стомана,
индийското правителство въведе забрана за производство и внос на стоманени
продукти, които не отговарят на изискванията на Бюрото за индийски стандарт
(Bureau of Indian Standard). През февруари 2016 г. правителството наложи минимални
вносни цени върху 173 стоманени изделия, които бяха отменени през февруари 2017
г. Към правителството е създадена Работна комисия за мониторинг на цените на
стоманата, с цел анализ на промените в пазарните цени на стоманените изделия и
консултиране на заинтересованите страни при необосновани ценови флуктуации.
Създадена е също Работна група към Министерството на стоманата на Индия,
която има за цел да наблюдава и координира големи инвестиции в страната в
областта на стоманената индустрия.
Внос на стомана в Индия
Данни за вноса на преработена стомана
(стоманени сплави/неръждаема стомана и чисти стоманени изделия)
Внос на преработена стомана в Индия(млн. метрични тона)
Категория
(през финансовата година)

201112

201213

201314

201415

201516

АприлЯнуари
2016-17*
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Общо преработена стомана
(стоманени сплави/неръждаема
стомана и чисти стоманени
изделия)
6.86

7.93

5.45

9.32

11.71

6.10

Източник: Плановата комисия на Индия
Индия внася стомана основно от: Китай (35% от целия внос); Южна Корея
(23%); Япония (15%); Русия (5%); Индонезия (3%). Тези пет държави формират близо 80%
от общия внос на стомана в Индия.
Износ на стомана от Индия
Понастоящем желязото и стоманата в Индия са разрешени за износ.
Данни за износа на преработена стомана
(стоманени сплави/неръждаема стомана и чисти стоманени изделия)
Износ на стомана от Индия (млн. метрични тона)
Категория
(през финансовата година)

201112

201213

201314

201415

201516

АприлЯнуари
2016-17

4.59

5.37

5.98

5.59

4.08

5.87

Общо преработена стомана
(стоманени сплави/неръждаема
стомана и чисти стоманени
изделия)

Източник: Плановата комисия на Индия
Индийският износ на стомана е насочен основно към: САЩ (16% от общия
износ), ОАЕ (11%), Китай (8,4%), Великобритания (3,2%), Сингапур (2,8%) и Германия
(2,7%).
Възможности за развитие на стоманопреработвателната индустрия в частния сектор
Новата индустриална политика на правителството е насочена към отваряне на
индийската стоманопреработвателна промишленост към частни инвестиции чрез
премахването й от списъка с индустрии, които се развиват само в публичния сектор и чрез
освобождаването й от задължителен лицензионен режим.
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Към момента вносът на чужди технологии, както и преките чуждестранни
инвестиции в стоманодобивната индустрия са разрешени и до определени нива са
предмет на автоматичен режим.
Министерството на стоманата на Индия изпълнява ролята на посредник и
предоставя указания и съдействие на нови и съществуващи заводи и предприятия в
съответствие с либерализирания сценарий.
Профил на растежа
Стомана
Либерализацията на индустриалната политика и другите инициативи, предприети
от правителството дават необходимия стимул за навлизане, участие и растеж на частния
сектор и предприемачеството в стоманодобивната индустрия. Докато съществуващите
заводи се разширяват и модернизират, много нови производствени съоръжения се строят в
различни части на страната с модерни и ефективни технологии, за което допринася и
нарастващото търсене на стомана през последните години.
По данни на Министерството на стоманата на Индия през финансовата 2015-16 г.
(април 2016 – март 2017 г.) производството на сурова стомана в Индия е 121.97 ммт или с
11% над нивото от 2014-15 г. Индия, която се нарежда на трето място в света по
производство на сурова стомана през 2015 г., според класацията на Световната асоциация
по стомана, има предимството да произвежда различни видове стоманени сплави,
отговарящи на световните стандарти за качество.
Чугун
Индия е важен производител на чугун в света. След либерализацията на сектора от
началото на 90-те години на миналия век и след изграждането на редица производствени
съоръжения в частния сектор, вносът на чугун в страната не само драстично намаля, но
Индия се превърна в нетен износител на чугун. Частният сектор е реализирал 92% от
производството на чугун за продажба през финансовата 2015-16 г.. Производството на
чугун за продажба е нараснало от 1.6 млн. т през финансовата 1991-92 г. до 9.23 ммт. през
2015-16 г.
Директно редуцирано желязо
Индия е втори в света производител на директно редуцирано желязо с
производство, базирано на въглища и разположено в определени щати на страната, богати
на природни изкопаеми. Капацитетът на страната за производство на директно
редуцирано желязо се е увеличил през годините и през финансовата 2015-16 г. достига
около 43 ммт.

Изготвил : Илия Деков, ръководител СТИВ-Делхи
13.04.2017 г.
Делхи
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