
2016
URTEKO TXOSTENA 

ESTRATEGIA
BERRIA:
PETRONOR
BERRIKUNTZA
SORTU DA





PETRONOR Urteko Txostena 2016

Ikuspegi ekonomikotik ekitaldi positiboa izan da 2016koa, beraz, 
2015ean hasitako joera finkatu du. Zerga osteko emaitza 222,4 
milioikoa izan da, beraz, 2015. urtearen aldean % 12,5 igo da.

Txertatutako hobekuntza operatiboen bidez joera positiboa 
finkatzea ezinbestekoa da, baina ez da nahikoa etorkizuna 
bermatzeko, aldaketa azkarrak gertatzen diren testuinguru 
batean bereziki.

Nahi dugun etorkizun hori eraikitzeko 2016an egindako 
apustuen artean hau nabarmenduko nuke: 

Petronor Berrikuntza sortzea, talentua erakartzeko tresna 
dena. Berrikuntza irekiaren alde egiten dugu, eta talentu hori, 
une bakoitzean gero eta lehiakorragoa den ingurune baten 
eskaeretara egokitzeko beharrezkoa den aldaketaren oinarria 
izango diren proiektuen inguruan antolatzea. 

Beste lan-ildo bat hasi dugu prestakuntzaren arloan, lanbide 
heziketa duala, gure enpresa kontratista nagusietako batzuekin 
eta Somorrostro Prestakuntza Zentroarekin lankidetzan. Ziur 
gaude prestakuntzarik eta lankidetzarik gabe ez dagoela 
etorkizunik. Jarduera honi esker Europako Batzordeak 
Prestakuntza dualeko proiektuei emandako lehen Europako 
saria eman digu, enpresa handien kategorian.

Bide bat hasi dugu, abiapuntuko oinarri onarekin, baina 
konpromiso-maila handia eskatuko digu Petronorreko pertsona 
guztiei; baita lankidetzan aritzeko eta talentua erakartzeko 
gaitasun handia ere.

2016:
PETRONOR BERRIKUNTZA SORTU DA

Emiliano Lopez Atxurra,
PETRONORREKO presidentea

“Petronor Berrikuntza:
Nahi dugun etorkizuna
eraikitzeko apustua”
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2016. urtean findegia bere bihurtzeko gaitasunik handienera 
eramateko gai izan gara, 71,1 petrolio, gordin eta tarteko 
lehengai upel prozesatu ditugu. Salmentei dagokionez, 11 milioi 
tona izan dira, eta esportazioak % 38koak.

Jarduera eraginkor batekin, 6,72 dolarreko marjina lortu dugu 
petrolio prozesatu upeleko, eta gastu finkoei eutsi diegu. Horri 
esker, zenbait partidetan aurrezki handia lortu ditugu, hala nola 
kontsumoetan eta lermetan. Partida horretan, 7 milioi euro 
inguruko aurrezkia lortu dugu.

2016KO GERTAERARIK NABARMENENAK

• 39 langile kontratatu ditugu.

• Akordioa sindikatuen ordezkariekin 2016rako aplikagarriak 
diren baldintza ekonomikoei buruz, eta langileak 
gazteagotzeko plana.

• Istripu-tasa % 57 murriztu da 2015. urtearen aldean.

• Kiratsen inguruko kexak % 60 murriztu dira aurreko urtearen 
aldean.

• Ekoizpenaren eraginkortasuna hobetu da: 30 milioi euro 
inguru.

• Asfaltoak: Produktu-kalitate, logistika eta merkatu berriak 
garatu ditugu.

Azken bi urteetako joera positibo hori finkatzeko, erronka 
errezeta erraz bat aplikatzea baino ez da: jasangarritasuna eta 
eraginkortasuna berrikuntzaren bidez.

JOERA POSITIBOA 
FINKATU DA

Andreu Puñet,
Petronorreko kontseilari delegatua

“Beste urrats bat
2015ean hasitako bidean,
2016an joera positibo bat 
finkatu da”
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PETRONOR IKUSKERA
2020

Energiaren aldetik segurua eta 
eraginkortasun handiko enpresa da 
gurea, bere ekoizpen eta kudeaketa 

prozesu guztietan etengabeko 
berrikuntzarekin konprometitua. 

Bere jardueraren ondorioak 
gutxitzen dituen auzokide ona, 

bere ingurunearen garapenaren 
eragilea eta negozio aukera berriak 

bilatzeko erreferentea
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PETRONORREN ZIFRAK
Zer lortu dugu 2016an?
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PETRONORREN ZIFRAK
Zer lortu dugu 2016an?
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testuingurua INGURUNE 
ALDAKORRA ETA ZALANTZAZKOA

Petrolioaren prezioak gora kotizatu 
du 2016. urtean, eta upeleko 
prezioa 55 dolarretan kokatu da 
2016ko azken hilean

Petrolioaren kotizazioek goranzko bilakaera bat izaten jarraitu 
dute. Prezioa 54,94 $ arte igo zen upeleko, eta abenduan prezio 
horrekin itxi zuen, besteak beste eskaeraren hazkundearen 
sendotasunarengatik eta horniduren etenen ustekabeko 
igoerarengatik. LPEEko ekoizle handiek merkatua egonkortzeko 
beharrari buruz egindako zenbait jakinarazpenek prezioak gora 
bultzatu zituzten berriro azken hilean.

Goranzko eragileen artean daude LPEEkoak ez diren herrialdeen 
ekoizpenaren murrizketa eta eskaera orokorraren hazkundearen 
portaera positiboa. Azken finean, merkatuan balantzearen 
egoera aldatu zela antzematen zen, urte hasieraren aldean.

1
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jarduera
EKOIZPENAREN ESKEMA2
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Hainbat jatorritako gordinkiak 
prozesatzeko ahalmena horniduraren eta 
lehiakortasunaren gaineko bermea da

2.1 SARRERAK 
    HAINBAT JATORRITAKO GORDINKIA
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Batez besteko familia batek 
bi hiletan kontsumitzen duen 
elektrizitatea sortzen du 
Petronorrek minutu batean

2.2 EKOIZPENA 
     ERAGINKORTASUNA HOBETZEN
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Petronorren jarduera Bilboko 
portuko trafikoaren %46 izan 
zen 2016. urtean; guztira, 
393 itsasontzi

Petronorreko Itsasoko Terminaletik, Punta Luceron, 14,6 milioi 
tona petrolio, produktu eratorri eta beste lehengai batzuk igaro 
ziren 2016, urtean.

2.3 ITSASOKO TERMINALA
     MUGIMENDUAK

HELBURUA ESPORTAZIOAK
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Inbertsioa3

Petronorrek ahalegin handiagoak 
egin ditu inbertsioetan. Horrela, 
50 milioi euro baino gehiago erabili 
ditu. Horri, mantentze-jardueran 
egindako 48 milioiko gastua 
gehitu behar zaio
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segurtasuna4
Istripuen maiztasun-tasa osoa (baja eragin duten eta bajarik 
eragin ez duten istripuen kopurua, lan egindako milioi orduko) 
2,36 izan da; 2015ean 5,55 izan zen.

TIER 1 + TIER 2 maiztasun-tasa (lan egindako milioi  orduko 
TIER 1 eta TIER 2 atalasera heltzen den prozesu-segurtasuneko 
istripu kopurua) 1,18 izan da.

Petronorrek segurtasunaren, lan-osasunaren eta erakundeko 
prozesuetan prebentzioa txertatzearen arloan egindako jarduera 
onak Lloyds Register Quality Assurance (LRQA) enpresak 
ziurtatu ditu. Auditoretza independenteko zerbitzuetan munduko 
liderra du, nazioarteko estandar modernoenekin. 

Beste erakunde batzuek, hala nola Bureau Veritasek, 
Petronorreko lan-arriskuen prebentzio sistemaren aldeko iritzia 
ziurtatu eta adierazi dute.

Urte honetan zehar “Segurtasunagatik, jardun” ekintza-
planean barne hartutako proiektuak garatzen jarraitu dugu. 
Horrekin, “ikusi nahi izatea eta jardun nahi izatea” goiburua 
sartzen dugu gure jokabidean.

Istripu-tasak naharmen 
hobetu dira eta 
%57 murriztu dira 
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KALITATEA5
Gaur egungo merkatuen beharrak asetzeko helburuarekin, gure 
betunen sorta handitu eta beste bi produktu gehitu ditugu. 

Horretarako, betunen fabrikazioa kontrolatzeko ziurtapen 
sistema (CE marka) egokitu behar izan dugu, ezinbesteko 
baldintza baita komertzializatzeko, eraikuntzako produktuen 
305/2011/UE araudia betetzeko. 

Bestalde, beste urte batez, gure itsasoko terminalean egindako 
inbertsioei esker, zerbitzu-kalitateko ziurtagiria lortu genuen 
Bilboko Portu Agintaritzan.

Era berean, 2016. urtean, 250.000 euroko inbertsioak egin 
ditugu Laborategiko ekipamendu analitikoak hobetzeko. Azken 
belaunaldiko tresnak erosi ditugu, petrolioaren produktu 
eratorrien ziurtapen estandarren arabera. Horrez gain, 
metodo analitiko berriak txertatzearen eta kritikotzat hartzen 
diren ekipamenduak bikoiztearen alde egin dugu, emaitzak 
bermatzeko eta arintzeko, haien kalitatea hobetzeko eta 
prozesuaren etengabeko kontrol operatiboa lortzeko.

Merkatuaren beharretara 
egokitzen gara, betun-gama 
berri bat ziurtatuz
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Ingurumena6
Petronorreko ingurumena kudeatzeko sistemaren heldutasuna 
eta antzemandako ingurumen-hobekuntzak funtsezkoak izan 
dira ISO 14001:2015 ingurumen-kudeaketako arau berriaren 
ziurtagiria lortzeko. Ziurtagiri horrek, goi-zuzendaritzak 
ingurumeneko gaietan eta arriskuen kudeaketan duen 
konpromisoa adierazten du. 

Urtean zehar CO2 isuriak murrizteko ekintzak egin dira, 
hobekuntza operatiboen mailan nahiz teknologia eguneratzearen 
mailan. Jarduera horiek ISO 14064 borondatezko arauaren 
bidez egiaztatu dira. Guztira, 63.351 tona CO2 baliokideko 
murriztapena izan da.

2016. urtean, metatutako CO2 murrizketaren ehunekoa % 
21 izan da (2010. urtearen aldean).

Petronorren ikuspegi estrategiko berrian arreta jarriz, 
etengabeko lana egin dugu gure auzokoei ekarritako eragina 
murrizteko. Zentzu horretan, kiratsen inguruko kexak % 60 
murriztu direla nabarmendu behar dugu.

DAR instalazioaren kudeaketaren 
hobekuntzari esker, 
1,7 Mm3 ur baino gehiago 
berreskuratu ditugu
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Pertsonak7
2016ko abenduaren 31n, 1.043 langile zituen konpainiak 
plantillak. Horietatik, 929 finkoak ziren eta 114 aldi baterakoak.

Batez besteko adina 42,88 urtekoa da, konpainiako batez 
besteko antzinatasuna 9,02 urte dira.

Guztira 161 emakume daude, aurreko urtean baino gehiago: 
plantilla osoaren % 15,44.

Gaitasun desberdinak dituzten langileen kopurua % 1,39 
da.  Enplegu-zentro bereziekin egindako kontratazioen 
bidez sorrarazitako enplegu baliokidea kontuan hartuz gero, 
azkenean plantillaren % 2,47 da. Horrela, indarreko arautegian 
eskatutakoa gainditu da.

Sindikatuko ordezkariekin akordio bat lortu da 2016. urterako 
aplikagarriak diren soldata-baldintzekin, eta 47 pertsonari 
eragiten dien gazteagotzeko plan bat egin da.

Aurreko ekitaldian Berdintasun Plana onetsita, egoeraren 
diagnostiko bat egin zen urtean zehar zer jarduera garatu 
erabakitzeko. 

Mendekotasuna sortzen duten jokabideak prebenitzeko 
programarekin jarraitu da, eta tabako, alkohola eta beste 
droga batzuei buruzko informazioa/prestakuntza eman zaie gure 
enpresako 747 pertsonari eta enpresa kontratistetako 543ri.

Petronorrek 39 pertsona 
kontratatu ditu aurreko 
ekitaldian, eta akordio bat sinatu 
du sindikatuen ordezkariekin 
2016rako aplikagarriak diren 
lan-baldintzen inguruan. Horrez 
gain, langileak gazteagotzeko plan 
bat ere ezarri du.
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Konpromisoa
ingurunearekin8

Petronorren laguntza eta  
ankidetza izaten duten erakundeen 
kopurua % 10 handitu da 
2015. urtearen aldean

Iraunkortasun Planaren barruan, 142 erakunde baino 
gehiagori laguntza ekonomiko eta logistikoa ematen jarraitzen 
da. Plan horrek, Petronorrek Zierbena, Muskiz eta Abanto-
Zierbenako elkartze sareekin duen konpromisoa erakusten du.

Nabarmentzekoa da Siderurgia Integralaren Fundazioarekin 
izandako lankidetza gizarte-ekonomiako enpresa bat 
bultzatzeko. Petronorrek ekimen honi aurre egiteko beharrezkoa 
den lurzorua laga du. Ekintza horrekin, lehen mailako sektorean 
beste 25 lanpostu sortzea du helburu.

Bestelako ekimenen artean, langabeen prestakuntza, ekimen 
solidarioak edo familia-ekonomiari laguntzea (ikasleentzako 
beken bidez) daude.
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petronor berrikuntza9
BERRIKUNTZA 
bakarrik garatzeko 
filial bat sortu da

Petronor berritu egin behar da, zalantzazkoa eta aldakorra 
den etorkizunean bere tokia aurkitzeko. 2016ko ekitaldia 
garrantzitsua izan da etorkizuneko Petronorren oinarriak 
ezartzeko. Ezarritako ekintzen artean Petronor Innovación S.L. 
enpresaren sorrera nabarmentzen da, Petronorrek % 100eko 
partaidetza duen filiala dena. Sozietate hiri Zientzia, Teknologia 
eta Berrikuntzako Euskal Sareko I+Gko enpresa-unitate 
gisa sortu zen, bere jarduera gainerako eragile zientifiko eta 
teknologikoekin koordinatzeko eta laguntzeko konpromisoarekin, 
energiaren eta fabrikazio aurreratuaren esparruan.

Helburua da finketaren sektorean lan egiten duen enpresa bat 
izatetik sektore energetikoaren ikuspegi zabalagoa den enpresa 
bat izatera. Horrek, gaur egun tokirik ez duen balio-kateetan 
finkatzea ekarriko du.

Ziklo estrategikoaren lehen urte honetan 2017. urtean zehar 
ezarriko diren eta jarduteko modua hobetzeko gaitasuna izango 
duten proiektu berritzaile teknologikoak eta antolaketazkoak 
hasi dira.  
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asfalnor10

Petronorrek asfaltoa itsasoz 
esportatzeko jarduerari 
ekin dio berriz: 
Erresuma Batura eta Marokora 
doazen bi ontzi zamatu ditu

Ekitaldi honetan, aglomeratu asfaltikoaren sektorean obra 
publikoaren lizitazioan gertatutako beste jaitsiera baten ondorioz, 
asfaltoa itsasoz esportatzeko jarduerari ekin diogu berriz. Horrela, 
Erresuma Batura eta Marokora doazen bi ontzi zamatu ditugu. 
Horri esker, merkatuan berriro kokatu gara, eta etorkizunean 
esportazio gehiago egiteko asmoa dugu. Horrez gain, etxeko 
merkatuan, Bizkaian egindako obra nagusietan produktua 
hornitu dugu (Bilbo metropolia mantentzea, Gerediaga-Elorrio 
igarobidea), AP-69 autobidearen kontserbazioa ERRIOXAKO 
tartean, Bideko autobidea eta AP-15 NAFARROAN, baita 
Petronorren findegiaren eraginpeko eremuko obrei eta beste 
bezero batzuei ere. 

2016an betunaren nazioko eta atzerriko operadoreekiko 
posizioei eutsi zaie. Horretarako, bezeroak leialdi dira urteko 
kontratuekin, logistika eremu geografikoen arabera hobetu eta 
produktu-sorta guztiak beregana dira REPSOLEKIN sinatutako 
akordioaren bidez, betiere aukerarik onenak hautatuz eta 
kuotaren alde eginez, ez soilik betun asfaltikoei dagokienez, 
baizik eta emultsioei eta betun aldatuei dagokienez ere bai.

Petronorrek Espainiako Sustapen Ministerioak ezarritako betun 
asfaltikoen kalitate guztiak fabrikatzen ditu, eta CE markarako 
Europako Arautegia betetzen du. Horri esker, merkatu 
nazionalaz gain, Europar Batasuneko eta Afrikako iparraldeko 
beste edozein markaren zehazpen teknikoak ere bete ditzakegu
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Gobernamendua11
PRESIDENTEA
Emiliano López Atxurra Jn.

KONTSEILARI DELEGATUA

Andreu Puñet Balsebre Jn.

KONTSEILARIAK
José Ignacio Arrieta Heras Jn.
Eduardo Becerril Lerones Jn.
Ana Beobide Laucirica * And.
Pedro Fernández Frial Jn.
Melchor Gil Llanos Jn.
Maximiliano Jacob Urruticoechea Jn.
José Manuel de la Sen Larrea Jn.
Cristina Sanz Mendiola * And.
Guzmán Solana Gómez Jn.
Roberto Velasco Barroetabeña Jn.
Jose María Zalbidegoitia Garai Jn.
María Victoria Zingoni And.

IDAZKARIA
Raquel Ruiz Juárez And.

Administrazio-kontseilua

PRESIDENTEA
José María Zalbidegoitia Garai Jn.

KIDEAK
Pedro Fernández Frial Jn.
Roberto Velasco Barroetabeña Jn.

IDAZKARIA
Raquel Ruiz Juárez And.

AUDITORIA BATZORDEA

PRESIDENTEA 
Emiliano López Atxurra Jn.

KONTSEILARI DELEGATUA 
Andreu Puñet Balsebre Jn.

ZUZENDARI EKONOMIKO FINANTZARIOA 
José Luis Arredondo Argul Jn.

PERTSONA, ANTOLAKETA ETA HARREMAN 
INSTITUZIONALEN ZUZENDARIA 
José Ignacio Zudaire Arana Jn.

FIDAGARRITASUN ETA MANTENTZEAREN ZUZENDARIA 
Pedro Boyra Rodríguez Jn.**

INGENIARITZA ETA GARAPENAREN ZUZENDARIA 
Manuel Núñez Marcos Jn.**

EKOIZPEN ZUZENDARIA 
Jose Mª Montserrat Aguade Jn.**

PROGRAMAZIO, LOGISTIKA ETA FINDEGIKO 
PRODUKTUEN SALMENTEN ZUZENDARIA 
Juan Carlos Ramírez Camacho Jn.

SEGURTASUN, INGURUMEN ETA 
KALITATEAREN ZUZENDARIORDEA 
Rafael Orejas Contreras Jn.

Zuzendaria

(*) Beobide eta Sanz andreak kontseilari izendatu zituzten 2016ko ekainaren 
22an egindako batzarrean, Fernández de la Vega Sanz jauna ordezkatuz. Azken 
honi, azken bederatzi urteetan Administrazio Kontseiluari egindako ekarpen 
handia eskertu zioten.

(**) 2016ko ekainaren 1ean izendatze hauek egin ziren: Manuel Núñez Marcos 
jauna, Ingeniaritza eta Garapeneko zuzendari;  Jose Mª Montserrat Aguade, 
Ekoizpen zuzendari. Era berean, 2016ko uztailaren 1ean, Pedro Boyra Rodríguez 
jauna Fidagarritasun eta Mantentzearen zuzendari izendatu zuten.

Francisco Fernandez Bereciartua jaunak Ingeniaritza eta Garapenaren zuzendari 
gisa emandako zerbitzuak eskertu ziren.



PETRONOR Urteko Txostena 201628

Datu 
ekonomikoak12

datu ekonomiko finantzarioak. Emaitzak

2016. urtean 2015. urteko datu 
bikainak finkatu dira. 
Zerga osteko emaitza % 12,5 
handitu da eta 222,4 milioi eurotan 
kokatu da
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datu ekonomiko finantzarioak. Balantzea

findegiko jarduera
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finantza ratioak

fintzearen negozioko erreferentzia-eremua
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lehengaien eskuraketak

Erantsiak13
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ekoizpenaren laburpena
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energia elektrikoa

findegiko inbertsioak



PETRONOR Urteko Txostena 201634

ITSASOKO TERMINALEKO mugimenduak
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laburpena merkatuen arabera

erregaien nazioko merkatua



PETRONOR Urteko Txostena 201636

nazioko merkatua produktuen arabera
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kanpoko merkatua produktuen arabera
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esportazioa merkatuen arabera
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sortutako zergak
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