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Urte zailak igaro ondoren, Petro-
nor indartze bidean dago. Hala
azaldu zuen Emiliano Lopez
Atxurra findegiko presidenteak
atzo, 2016ko datuen aurkezpene-
an. Iazko jarduera positiboa izan
zela esan zuen, baina «pedalei
eragiten jarraitu behar dela»
ahaztu gabe. Izan ere, krisi eko-
nomikoa atzean utzi izanaren
lehen zantzuak izan zituen Petro-
norrek 2015eko urte amaieran,
aurreko urteetan ez bezala, ira-
baziak izan baitzituen. 2016an
ildo horri jarraipena eman dio
Muskizen (Bizkaia) dagoen finde-
giak, eta 222,4 milioi euroren ira-
baziak izan zituen, 2015ean baino
%15,5 handiagoak. «Sendotzeko
urtea izan da 2016a», Lopez
Atxurraren arabera. 2017. urtera-
ko datu hori berdintzea izango da
helburua, baina ez zuen zehaztu
zein aurreikuspenekin jokatzen
duten.

Irabaziek gora egin zuten
arren, fakturazioak %14,5 egin
zuen behera joan den urtean.
4.607 milioi euroren salmentak
egin zituen Petronorrek 2016an 
—urtebete lehenago 5.390 milioi

izan ziren—. Baina petrolioaren
prezioak behea jo zuen joan den
urtearen hasieran, eta horrek
2016a zenbaki positiboetan amai-
tzen lagundu die. Hainbeste,
Petronorren irabaziek gora egin
baitzuten. Andreu Puñet kon-
tseilari ordezkoaren esanetan,
arlo horretan zeresana izan zuen
gastu finkoak mantendu eta
kontsumoa murrizteak. Hau da,
finean, irabazi tartea hobetu egin
zuen findegiak, «eraginkortasun
energetikoan sakonduta».

Irabaziez gain, ekoizpen
datuak ere hobetu zituen Petro-
norrek. 10,6 milioi tona lehengai
destilatu zituen, 2015ean baino
%1,3 gehiago. Salmenta aldetik
ere hobeto moldatu ziren 2016an.

11 milioi tona saldu zituen, eta
hortik %38 inguru esportaziora
bideratu zuten, gainera. Itsas
merkataritzari dagokionez, 14,6
milioi tona mugitu zituen iaz, eta
Bilboko Portuko mugimendu
osoaren %46 ordezkatu zuen.

Zorra murrizten
Krisi garaian 1.121 milioi euroko
zorra metatu zuen Petronorrek,
eta azken bi urteetan kasik erdira
murriztu dute. Joan den urtean
121 milioi euro amortizatu zituz-
ten, eta 2013an zuten zorraren
kasik erdia izatera igaro da finde-
gia: 650 milioi eurokoa. «Bi urte-
an zorraren erdia murriztu izana
oso ontzat jotzen dugu», Puñetek
azaldu zuenez. 2017ari dagokio-
nez dagoeneko 25 milioi euro
amortizatu dituztela aurreratu
zuen, eta zor osoaren amortiza-
zioa bost edo sei urteren buruan
gauzatuko dela aurreikusten du
findegiak. «Hala ere, ezin gara lo-
kartu: zorraren zati handi bat or-
daintzea lortu dugun arren,
oraindik 650 milioi ordaintzea
dagokigu», Puñeten arabera.
Izan ere,  esan zuen «enpresak
egun duen martxak urte luzez
iraungo badu» zor hori ordaindu
behar dela.

Petronorrek 222 milioi
euroren irabaziak izan
zituen iaz: %12,5 gehiago
Findegia egonkortzeko bidean dagoela esan du Lopez Atxurra
presidenteak b 2013. urtean zuen zorra erdira murriztea lortu dute
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%1,5
INFLAZIOA EUROGUNEAN

Urte hasierako igoera bizkorraren ondoren, inflazioa apaltzen hasi da eu-

rogunean ere. Otsailean %2ra iritsi zen prezioen urteko bilakaera, baina,

petrolioaren salneurrian gorabeherak gutxitu ahala, inflazioa %1,5era jai-

tsi da martxoan. Erresuma Batuan, ordea, %2,3an jarraitzen du.

%12,1
ZERGA BILKETA ZENBAT HANDITU DEN GIPUZKOAN

Urtarrilaren 1etik martxoaren 31 arte 719 milioi bildu ditu zergetan Gipuz-

koako Ogasunak, iaz baino %12,1 gehiago. Araban eta Bizkaian bezala,

sozietate zerga bilketa positibora itzuli da Gipuzkoan ere. Hiru lurraldee-

tan %10,4 ari da gora egiten bilketa, %4,3ko helburuaren gainetik.

Elecnorrek kontratu bat lortu du
Australian, eta Onddik, Mexikon

DONOSTIA bEguzki energia ustiatzeko planta bat eraikitzeko kontra-
tua lortu du Elecnorrek, Australian, 133 milioi euroren truke. Herrial-
de hartako proiektu fotovoltaiko handiena izango da, 374 megawatte-
ko potentzia izango baitu. Beste euskal enpresa batek, Onddi ingenia-
ritza enpresak, Acapulcoko aireportuan (Mexiko) terminal berria
eraikitzeko lanetan hartuko du parte.

Bruselak ohartarazi du Londresen
dauden EBko agentziak mugituko dituela

BRUSELAbSendagaien Europako Agentziaren eta Europako Banku
Agintaritzaren egoitzek Londres utzi beharko dutela ohartarazi dio
Europako Batzordeak Erresuma Batuko Gobernuari. Bi agentzia ho-
rien kokalekua negoziatzeko gaien artean zegoela adierazi du David
Davis brexit-aren ministro britainiarrak. Sendagaien agentziak 
890 langile ditu, eta bankuenak, berriz, 159.
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Osteguna, 2017ko apirilaren 20a

674
MILIOI EUROAK ZERGETAN

Bizkaiko ekonomiaren zati handi

bat ordezkatzen du Petronorrek,

eta hori zergetan ikus daiteke. Iaz

1.274 milioi euro ordaindu zuen

zergetan, eta horietatik 674 milioi

euro Bizkaiko Ogasunera bideratu

ziren. Zergetan biltzen denaren

%10 ordezkatzen du kopuruak.


