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Muskiz

Urte berezia izan zen iazkoa Pe-
tronor findegiarentzat. Muskizen
(Bizkaia) duen lantegia geldirik
egon zen bi hilabete eta erdiz,
egokitzapen lanak egiteko, eta,
hala ere, findegiak historian izan
duen ekoizpen mailarik handiena
eduki zuen: 74 milioi upel proze-
satu zituen, hau da, 10.959 milioi
tona. Ekoizpen horri lotuta, 5.432
milioi euroren negozio datuak
lortu zituen findegiak. 2016. urte-
an, 4.608 milioi euroko negozioa
egin zuen. Hala ere, irabaziak 178
milioi euro izan ziren. %20 apala-
goak, 2016ko zenbatekoarekin
alderatuta. Hau da, inoizko ekoiz-
penik handiena izan zuen urtean,
irabazi txikiagoak lortu zituen
Petronorrek.
Horren arrazoia petrolio findu-

gabearen prezio aldakorrei egotzi
zion atzo Emiliano Lopez Atxurra
Petronorreko presidenteak:
«Petrolioaren prezioaren bilaka-
era kristalezko bola bati lotuta
doa». Hau da, euren esku ez
dagoen faktore bat dela azaldu
zuen. Hala ere, petrolioaren pre-
zioaren iazko bilakaera «ez zen
aurtengoa bezain negatiboa
izan». Petrolio findugabea zen-
bat eta garestiago egon, irabazie-
tarako orduan eta tarte txikiagoa
dutela azaldu zuen Lopez Atxu-
rrak. «Prezio aldakor horiek era-
gin handia dute, irabazietan era-
gina dute».
Datu horiek eskuetan izanda,

2017. urtea ona izan zela azaldu
zuen findegiko presidenteak:
«Kontuan hartzen bada lantegia
geldituta egon zela, daturik onak
dira. Geldialdi horrek emaitza
guztietan izan du eragina». Hala
ere, hori esan bezain pronto, gel-
dialdi horren eragina «langileen
beharrarekin txikitzea» lortu
dela azaldu zuen.

Ekonomian duen eragina
Petronorrek dituen negozio
datuak eskaini eta gero, zergatan
ordaindutako zenbatekoaren
berri ere eman zuen presidente-
ak. Denetara 1.319 milioi euroren
zergak ordaindu zituen enpresak
iaz. Horietatik 855 milioi euro
CLH enpresak ordaindu zituen,
findegiaren jarduerarekin lotuta.
855 milioi horietatik 281 Bizkaiko
Ogasunak jaso dituela nabar-
mendu zuen Lopez Atxurrak, eta
gainerako guztia Espainiako
Estatukoak. Horretaz gainera,
Petronorrek berak sortutako jar-
dueraren eraginez ordaindutako
zergak 464 milioi eurorenak izan
ziren. Horietan BEZa, PFEZ eta
sozietateen zerga hartu dira kon-

tuan. Guztira, beraz, Bizkaiko
Ogasunari 745 milioi euro
ordaindu dizkio Petronorrek.
Ekarpen garrantzitsua egiten

du findegiak zerga bidez, eta Bil-
boko Portuko trafikoan ere beste
horrenbeste egiten duela erakus-
ten dute aurkeztutako datuek.
Izan ere, hango joan-etorrien

%45,3 findegiarekin harremana
duten garraioei lotutakoak izan
ziren 2017an. Horrekin ere urtero
Petronorrek egiten duen ekarpe-
naren zenbatekoa irudikatu zuen
presidenteak.

Digitalizazioaren bidetik
Hala ere, Bizkaiko ekonomian
duen garrantziari eusteko, berri-
kuntzaren arloan inbertsioak egi-
tearen beharra azpimarratu zuen
Lopez Atxurrak. «2018. urteko
inbertsioak negozio berrietara eta
digitalizaziora bideratuko ditugu;
bi alor horiek izango dira etorki-
zunean garatuko dugunaren biz-
karrezurra ». Bide horiek jorratu
ahal izateko, hogei milioi euroren
inbertsioak egingo ditu Petrono-
rrek, urte honetan. «Digitaliza-
zioa tresna estrategiko bat izango
da garatzen ari garen etorkizune-
ko biderako».

Petronorrek bere
historiako ekoizpen
daturik onenak lortu
ditu 2017. urtean
76 milioi upel petrolio findu zituen iaz Petronorrek, baina
enpresaren irabaziek %20 egin dute behera b Jaitsiera hori
petrolioaren prezio aldakorrei egotzi die zuzendaritzak
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«Petrolioaren
prezioaren bilakaera
kristalezko bola bati
lotuta bezala doa;
aldakorra da»
Emiliano Lopez Atxurra
Petronorreko presidentea
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Nortegas da
Naturgasen 
izen berria

R
Naturgas elektrizita-

te eta gas enpresak

izen aldaketaren berri eman

zuen atzo, Bilbon eginiko

agerraldian. Orain, Norte-

gas da enpresaren izena,

«merkatuan garrantzia eta

nortasun propioa» lortzeko

asmoz. Horrez gain, inber-

tsio berriak egingo dituzte-

la azaldu zuen enpresako

presidente Alejandro Le-

gardak, «ehunka milaka be-

zero» gehitzeko.

Inbertsio berriarekin, 

EAEko, Asturiasko eta Kan-

tabriako etxeen %85era iri-

tsi nahi du Nortegasek.

Egun, milioi bat bezero in-

guru ditu enpresak, etxebi-

zitzen %60. Horien erdiak

Araba, Bizkai eta Gipuzkoan

daude, eta beste erdia Astu-

riasen eta Kantabrian.


