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2017. urtean Petronorren jarduerak honako testuinguru 
makroekonomikoa izan du: jarduera ekonomikoaren susperraldia.

Petrolioaren prezioari dagokionez, hazkuntza oso esangarria 
izan da. Batetik, euroaren aldean dolarrak balioa galdu du 
eta ekainetik aurrera bizkortu zen; bestetik, eskaintza-eskea 
balantzea berriz orekatu da. Horrekin guztiarekin petrolio 
gordinaren upelaren prezioa urtean batez beste 54 $/bbl-ra iritsi 
da eta abenduan 66 $/bbl gainditu du.

Testuinguru honetan, 2017. ekitaldian Petronorrek 
oinarriak finkatu ditu erronka bikoitzari segurtasunez 
aurre egin ahal izateko: 

• Batetik, eraginkortasuna areagotzea, geroz eta merkatu 
lehiakorragoan epe laburrean bizirik irauteko funtsezkoa baita.

• Eta, bestetik, etorkizuneko Petronor diseinatzeko urratsak 
ematea, abian dagoen “Energia Iragate” prozesuaren 
ondorioz egituratzen ari den agertoki berrian egoten jarraitzea 
ahalbidetuko baitigu

Erronka bikoitzaren ikuspegi honekin, 2017ko emaitzak 
oso positibotzat jo ditzakegu; zerbaitegatik iritsi gara 178,2 
milioi euroko irabazira, zergak kendu ostean. Nolanahi ere, 
eraginkortasunaren aldeko apustuaren isla dira. Baina, aldi 
berean, energia iragate prozesuari moldatzeko erantzun 
modura, Petronor berria zehazteko estrategia abiarazi dugu. 
Aurrekoari eutsiz, energia askorako enpresa izango da, 
mikrosareen merkatua eta sorrera banatua aurrez ikusten 
duena. Izan ere, aipatu negozioak epe ertain eta luzean interesa 
du. Aurrekoaren harira, eskaintza tekniko eta zerbitzuei buruzko 
lehiakorra eta eraginkorra izateko oinarriak jarri dira, berrikuntza 
irekiaren eremuan Euskal Autonomia Erkidegoko ekosistema 
teknologikoko teknologia plataformaren eta bere industria 
esperientziaren laguntza eskuratzeaz gain.

Laburbilduz, 2017. ekitaldian, emaitza onak lortzeaz gain, 
etorkizuna izateko halabeharrezko baldintza argi eta garbi, 
aurrerapauso garrantzitsuak eman dira etorkizuneko Petronorren 
oinarriak finkatzeko. 

2017: ERRONKA BIKOITZA: 
ERAGINKORTASUNA ETA ETORKIZUNEKO PETRONOR DISEINATZEA

Emiliano López Atxurra,
petronorreko lehendakaria

2017, oso emaitza 
positiboak izan dituen 
ekitaldia: 178,2 milioi
euroko irabazia izan da eta
Petronor berrirako oinarriak 
ezarri dira.
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2017. urtean zergak kendu ondoren 178,2 milioi euroko 
irabazia izan da eta 2015. urtean hasitako emaitza positiboak 
finkatzearen bideari eutsi diogu. Jada hiru ekitaldi daramatzagu 
zenbaki positiboekin eta, horri esker, oso egoera finantzario 
onbideratura bueltatu gara. Gainera, azkeneko hiru urteetan 
zorra 735 milioi euron murriztu dugu, hau da, 2014ko 
abenduaren 31n metatutako zor guztiaren % 65.

Gertaerarik nabarmenaren modura aipagarria da lortu den 
produkzio errekorra; hala, 74 milioi petrolio gordinaren upel 
prozesatu dira, hain zuzen ere, Fuel-olioa Murrizteko Unitatearen 
(Koke Planta) lehenengo etenaldi programatuak zekarren 
erronka arrakastaz gainditu den ekitaldi honetan. 42 egun 
iraun ditu eta 52 milioi euro gastatu dira. Etenarekin produkzio 
gaitasuna modu esangarrian murriztu zen, beraz, produkzio 
errekorra oraindik nabarmenagoa da.

 

 

BESTELAKO GERTAERA AIPAGARRIAK

• 28 pertsona berri daude.

• Sindikatu ordezkariekin 2017., 2018. eta 2019. urteetan 
aplikatu behar diren ordainsarien baldintzei buruzko akordioa.

• Prozesuko gorabeheren indizea % 62 murriztea, 2016. urteko 
datuekin alderatuz.

• 2010. urtearekiko CO2-ren igorpenak % 25 murriztea.

• 2016. urteko datuak kontuan hartuta, asfaltoaren salmentak 
% 11 murriztea.

Emaitzak 2017. urte osoan zehar eraldaketaren alde egindako 
apustuaren isla besterik ez dira. Azpimarratzekoa da gure 
prozesua digitalizatzeko apustu irmoa. Gure ustez 
eraginkortasuna areagotu  eta geroz eta zorrotzagoa den 
merkatuan lehiakor jarraitzen izateko faktorea da.

produkzioan errekor 
urtea

Miguel Martín Gutiérrez Serra, 
petronorreko zuzendari nagusia

Produkzio prozesuen
digitalizazioa, eraginkortasuna
irabazteko gako bat
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PETRONORREN IKUSPEGIA
2020

Energi enpresa
segurua eta eraginkorra,
produkzio eta kudeaketa 

prozesu guztietan
berrikuntza iraunkorrarekin

konprometitua;
jarduaren ondorioz

inpaktuak minimizatzen dituen
bizilagun ona, inguruneko

garapenaren motorra
eta negozio aukera

berriak bilatzeko orduan
erreferentzia
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PETRONOR ZIFRATAN
Zer lortu dugu 2017. urtean?

BILKETA OSOAREN 
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PETRONOR ZIFRATAN
Zer lortu dugu 2017. urtean?

178 MILIOI EUROKO ETEKINA

44%
TRAFIKO
OSOAREN 

15.1PORTUKO
TRAFIKOA 

PROZESATURIKO
GORDINKIA

G A S O L I N A

415
ITSASONTZI

55 INBERTSIOA
MILIOI
EURO 

MILIOI EUROKO 

(10 MILIOI TONA)

63 MANTENTZE-LANETAN

74MILIOU UPEL

MILIOI TONA

1,8 MILIOI TONA 

G A S O L E O
MILIOI TONA 5,1
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TESTUINGURUA PETROLIO GOR-
DINAREN PREZIOA SUSPERTZEA

PETROLIO GORDIN DIFERENTZIALAK:  aurreko urtearekiko 
Maya-Brent diferentzialaren (petrolio gordin astunak vs 
arinak markatzailea) itxitura, bereziki nabarmena hirugarren 
hiruhilekoan, nagusiki fuel olioen diferentziala sendoa dagoelako.

PRODUKTU DIFERENTZIALAK: gasolinen diferentzialak irmo 
jarraitzen du eta aurreko urtekoa baino arinki altuagoa 
den mailan kokatzen da (-0,3 $/bbl), inbentarioen maila 
orokorra txikiagoa izan delako eta 2017ko 3. hiruhilekoan 
Harvey urakanaren eraginaren ondorioz Mexikoko Golkoko 
findegietan izandako etenaldiengatik. Hala eta guztiz 
ere, diferentzialaren hazkuntza zati batean mugatu da 2016. 
urtearekiko gasolinen eskea txikiagoa izan baita, urtean zehar 
garestiagoak egon direlako. Bitarteko destilakinen diferentziala 
nabarmenki sendotu da, zati batean Harvey urakanaren 
ondoreen ondorioz jaso den laguntzarengatik eta inbentarioak 
drastikoki murriztu direlako. Urte osoa kontuan hartuta, fuel-
olioaren diferentziala indartu da eta urtearen lehenengo 
erdian hazkuntza hori bereziki nabarmena suertatu da.

INGURUNEA: Urtean zehar petrolio gordinaren prezioa 
suspertu da eta Brenta batez beste 54 $/bbl-n kokatu 
da, beraz, gutxi gorabehera 10 $/bbl joan den urteko batez 
bestekoaren gainetik. Azkeneko hiruhilekoan bultzada 
nabarmena izan du eta urtea maximoetan amaitu du. Nolanahi 
ere, emaitza horiek ez ziren 2015eko ekainetik ematen. Orduan 
66 $/bbl gainditu zen. WTI petrolio gordinak antzeko bilakaera 
jarraitu du eta Brentarekin desberdintasuna areagotu ere bai 
urtea igaro ahala. Urtean 6 $/bbl maximoarekin amaitu du.

Kotizazioen eboluzioan eragin duten faktore nagusien artean 
honakoa azpimarra daiteke: eskearen sendotasuna. 
Merkatuetan zalantza dago hurrengoengatik: Brexit eta 
Trumpen politika; Ekialde Ertainean tentsio geopolitikoa 
gehitzea; LPEEk nahiz bere bazkideek hartu dituzten 
erabakiak; joan den azaroaren 30ean Vienan erabakitakoaren 
arabera, 2018ko amaierara arte 1,8 Mbd-ko produkzio 
murrizketak luzatzea; EEBBn petrolio gordinaren produkzioa 
gehitzea; urteko azkeneko asteetan EEBBn petrolio 
gordinaren inbentarioak nabarmenki gutxitzea eta 
urtearen azkeneko egunetan euskarri osagarria egitura 
faktoreengatik, hala nola, Forties North Sea oliobidearen 
etenaldia Ineos operadoreak ezinbestekotzat jo ondoren. Nolanahi 
ere oliobide hori Erresuma Batuko garrantzitsuenetarikoa da.

Dolar/euro truke mota batez beste 1,13 $/€ (vs 1,1$/€ joan 
den urtean) izan da. Hala eta guztiz ere, urtea dolarra gehiago 
ahulduta amaitu da eta 1,19 $/€ mailan kokatu da.

1

Petrolioaren prezioak gora 
kotizatzen jarraitzen du eta batez 
beste prezioa 2017. urtean 
54 $/bbl-ra iritsi da
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jarduera
EKOIZPENAREN ESKEMA2
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Jatorri desberdinetako petrolio 
gordinak prozesatzeko 
gaitasuna hornidura eta 
lehiakortasunaren bermea da

2.1 SARRERAK JATORRI DESBER-
    DINETAKO PETROLIO GORDINA

ERRUSIA

%9,7
EUROPA

%26,2

E. ERTAINA

%9,5

AMERIKA

%31,6

AFRIKA

%22,9

%7,92
2016 2017

10,1Mt 10,4Mt
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Sortutako elektrizitatea: 647,6 GWh.
Minutu batean Petronorrek 
batez besteko familiak 
bi hilabeteetan kontsumitzen duen 
elektrizitatea sortzen du

2.2 EKOIZPENA 
     ERAGINKORTASUNA HOBETUZ

%49,24

%9,20
%17,82

%7,98

%8,00

%2,36GASOLIOA

FUELOLIOA + GOV GASOLINA

nAFTAk

%2,62ASFALTOAK 

KOKEA 

%2,79GLP-PROPILENOA 

BESTE BATZUK
(SUFREA, KARBONO DIOXIDOA Y KEROSENOA)

%3,16
2016 2017

10,0Mt 10,4Mt
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EUROPA

%54,14

aeb

%31,02

erdialdeko amerika
eta karibea

%5,48
AFRIKA

%9,36

Petronorren jarduera 
2017. urtean Bilboko portuko 
trafikoaren %44 izan zen 
eta guztira 415 itsasontzik 
jardun zuen

Punta Luceron Petronorren itsas terminalak petrolio gordin, 
produktu deribatu eta bestelako materiei dagokienez 2017. 
urtean 15,1 milioi tonako mugimendua izan du.

2.3 ITSAS TERMINALA
     MUGIMENDUAK

ESPORTAZIOEN JOMUGA 

%3,42
2016 2017

14,6Mt 15,1Mt

ESPORTAZIOA
EKOIZPENAREN 

%36,6
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Inbertsioa3

Petronorrek bere inbertitzeko 
ahalegina gehitu du eta 55 milioi 
eurora arte areagotu du. 
Kopuru horri 63 milioi erantsi 
behar zaizkio, mantentze-lanetan 
gastatutakoarengatik

2,6 M€

INSTALAZIOEN ETA
AZPIEGITUREN HOBEKUNTZA

KONTSUMOAREN AURREZPENA
ETA LERMEN MURRIZTAPENA

0,5 M€

INFORMAZIO SISTEMEN
KONTROL AURRERATUA

INGURUMENA7,0 M€
BERRIKUNTZA

SEGURTASUNA

5,7 M€

22,1 M€

11,2 M€

%10,42
2016 2017

49,9M€ 55,1M€
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segurtasuna4
Istripuen guztizko maiztasun indizea (lan egin diren milioi 
orduko bajarekin eta bajarik gabe istripuen kopurua) 3,93 izan 
da.

TIER 1 + TIER 2 maiztasun indizea (lan egindako milioi orduko 
TIR 1 eta TIER 2 atalasea lortzen duten prozesuko segurtasun 
gorabeheren kopurua) 0,74 izan da, 2016ko 1,18ren aldean.

Applus enpresak, administrazioak baimendutako kontrol 
erakundeak, istripu larriei buruzko prebentzioaren arautegia 
urtean egiaztatzeko ahalmena du eta berak ziurtatutakoaren 
arabera, Petronorrek 840/2015 Errege Dekretuak 
xedatutakoa betetzeko araubidezko baldintzak betetzen ditu.

Berriz ere Lloyds Register Quality Assurancek (LRQA) 
nazioarteko estandarrekin bat, segurtasuna, lan osasuna eta 
erakundearen prozesuetan prebentzioaren integrazioa 
kudeatzeari dagokionez, Petronorren jardun onak ziurtatu ditu.

Era berean, Garapen Ekonomiko eta Azpiegitura Sailean 
Segurtasun Txostenaren eta Autobabeserako Planaren 
berraztertze plana (ABP) aurkeztu da, TNO erakunde 
kolaboratzaileak ebaluatu ostean.

2017. urtean zehar planifikatutako ekintzak eta aurrez ikusitako 
erronkak burutu ziren Petronor Barria 2ren 7 segurtasun 
programak kontuan hartuta.Izan ere, 2014. urtean hasitako 
proiektuaren ondoriozko ekintza planaren jarraipena dira.

Prozesuko gorabeheren indizea 
modu esangarrian hobetu da 
eta %62 murriztu da
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KALITATEA5
2017. urtean ISO9001:2015 arauaren bertsio berriari Kalitate 
Sistema moldatzean jardun dugu. Arreta berezia jarri zaio 
erakundearen testuingurua definitzeari eta alde interesdunak 
eta beren itxaropenak identifikatzeari,kalitatearen kudeaketa 
sistema berria ezartzeko oinarriak eskuratzen baititu eta 
Zuzendaritza Estrategikoa doitzen lagundu ere bai. Hausnarketa 
honen emaitza dira 2018. urterako zehaztutako helburuak eta 
plan estrategikoak, eraginkortasuna hobetzera eta arrisku 
nahiz aukerei aurre egitera bideratutakoak.

Petronor iritziz prozesuen kudeaketa negozioaren oinarria da eta 
neurtzea, aztertzea eta etengabe hobetzea faktore adierazgarriak 
dira. Nolanahi ere, merkatua hobe ezagut daiteke eta horren 
baldintzetara arinki egokitu ere. Horregatik, asfalto betunen 
fabrikazio lerroan prozesuka kudeaketaren ezarpen pilotua 
gauzatu da. 2018. urtean negozioaren oinarrizko eragiketei 
prozesuka kudeaketa metodologia zabalduko da.

 ISO 9001:2015 arauaren bertsio 
berriari moldatu gara
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INGURUMENA6
2017. urtean, Fintzeko BREFaren (Best References) 
(2014/738/UE) ondorioetara moldatzen aritu gara. 2018. 
urtean sartuko da indarrean eta Ingurumen Baimen Integratua 
(IBI) zorrozki berraztertuko du. Betetzeko halabeharrezkoa izan 
da findegian inbertsio desberdinak onartzea eta ingurumen 
kontrolak gehitzea.

CO2-ren igorpenak murrizteko jarduerak gauzatzen jarraitu dira 
eta xede horrez operazioak hobetu dira eta teknologia eguneratu 
da. Aipatu jarduerak ISO 14064 borondatezko arauaren bidez 
egiaztatu dira eta 78.685 t CO2 baliokidea murriztu da. 
Oinarrizko urtea (2010) kontuan hartuta, CO2 igorpen metatuen 
murrizketaren ehunekoa % 25 da.

Uraren bektoreari dagokionez, aurten 2 milioi m3 ur baino 
gehiago berreskuratu dira, 2016. urtean hasi ostean, DAR 
planta kudeatzeko orduan hobekuntzak izan baitira.

Petronorren ikuspegi estrategikoarekin lerrokatuta, hau da, 
ingurunean eragozpenak minimizatzea, aurten jasotako kexak 
hartu ondoren, jatorrizko arrazoiak identifikatzeko lanean 
jardun dugu. Helburua zuzentzea eta ez errepikatzea izan da. 
Lan lerro horren ildotik, erakundeari ingurumenari buruz 
sentsibilizatzen prestakuntza eman zaio, inguruneaz jakitun 
izan eta kanpoan inpaktuak minimizatzeko. Era berean, diziplina 
askoko lantaldearen jarduerarekin jarraitu da, zarata eta 
usainak murrizteko eta horiengatik inpaktuak minimizatzeko 
ekintzetan inbertitu da.

DAR plantaren kudeaketa 
hobetzeari esker, 
2 Mm3 ur baino gehiago 
berreskuratu dira
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perTsonaK7
2016ko abenduaren 31n konpainian guztira 1.035 langile 
zeuden, horietatik 924 finkoak eta 111 aldi baterakoak.

Batez besteko adina 43,26 urtekoa da eta konpainian batez 
besteko antzinatasuna 13,19 urtekoa.

164 emakume daude eta aurreko urteko kopurua gehitu da, 
beraz, langile guztien % 15,85 da.

Gaitasun desberdinekin langile propioak % 12ra iritsi dira 
eta, modu horretan, indarreko araudiak eskatutakoa bete da, 
hori enplegu zentro bereziekin kontratazioengatik eragindako 
enplegu baliokidea kontuan hartu gabe.

Sindikatuen ordezkariarekin akordio bat lortu da 2017., 2018. 
eta 2019. urteetarako aplikatuko diren ordainsarien baldintzei 
buruz.

Berdintasunaren arloan, 2016an egindako diagnostikoaren 
emaitzetan oinarrituta, 2017. urtean helburu estrategikoak 
zehaztu dira eta horiei eutsiz, hainbat jarduera garatu da 
hurrengo ardatzetan: komunikazioa, prestakuntza, lan 
arriskuen prebentzioa, hautespena eta sexu nahiz lanean 
sexuarengatik jazarpena prebenitzea.

2017. urtean Petronorren 
28 langile gehiago dago
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KONPROMISOA
INGURUNEAREKIN8

Kultur, kirol eta gizarte 
jarduerekin konpromisoa 
areagotu da

Petronorren konpromisoa ingurunearekin, bai gizartearekin, 
bai erakundeekin, argi eta garbi gelditu da erakunde ekimenei 
laguntza ekonomikoa gehitu baitzaie. Finantzaketari erreparatuz, 
157 jarduera eta elkarte hartzaile izan dira. Besteak beste, 
museo erakundeen artean Bilboko Arte Ederren Museoa 
azpimarra daiteke. Horretan Petronor Patronatuko kide bezala 
sartu da.

Pertsonen enplegagarritasuna bultzatzeko lankidetza ekintzetan 
Meatzaldeko Enplegu Anezkaren finantzaketa aipatu behar 
dugu. Foru ekimen honetan 24 pertsona langabetuk parte hartu 
du.
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petrOnor innovación9
2017. urtean Petronorrek 
13,1 milioi euro 
inbertitu ditu berrikuntzan

Petronor Innovación enpresaren jarduerak 2017. urtean aurreko 
urtearen amaieran definitutako berrikuntzari buruzko estrategia 
izan du abiapuntu eta bertan zehaztutakoarekin bat etorri da. 
Gauzatzeko enpresan 5 langile gehiago daude.

Honako lerro estrategikoak landu dira:

• Kudeaketa eredu berria: hurbilketa orokorrarekin plangintza 
estrategiko eta jarraipenetik, prestakuntza eredutik, 
eragiketen kudeaketan eta mantentze-lanetan berrikuntzatik, 
eta abarretik. Modu osagarrian, berrikuntzaren kudeaketa 
kudeatzeko eredua garatu da.

• Digitalizazioa: ikaste teknologia automatiko berriak 
informazioa tratatzeko erabiltzen dira.Hala, prozesuaren 
eraginkortasuna eta alerta goiztiarren sistemarekin edo 
instalazioen fidagarritasuna iragarriz instalazioen segurtasuna 
hobetzea bilatzen da.

• Negozio berriak: hainbat berrikuntza proiektu landu 
dira eta instalazioen segurtasuna (Begiplant, Heads, 
pertsonen segurtasuna (Refiloc) edo prozesu kritikoak 
(bioelektroiragazkiak) hobetzeko produktuak garatzea izan 
dute helburu. Horrez gain, 2017. urtean energia zerbitzuetan 
oinarrituta, negozio eredu berrien kontzeptuan aurrerapausoak 
eman dira.

• Berrikuntza prozesuan: fintze prozesuari aplikatutako 
berrikuntza proiektuak dira bestelako oinarrizko ildoak. 2017. 
urtean produktuan berrikuntza proiektu bat (Nafta Heart Cut) 
eta prozesuan beste bat (Canufalt asfaltoen fabrikazioa eta 
ezaugarriak hobetzea) azpimarra daitezke.
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asfalnor10

Asfaltoaren salmentak 
%11 hazi dira 
2016ko salmentekiko

Ekitaldi honetan, joan den urtean berriz hasitako jarduerari 
eutsiz, bi asfalto itsasontzi esportatu ditugu europar 
merkatuetara, zehazki, Irlanda eta Frantziara. Etxeko merkatuan, 
betunen kontsumoan susperraldia finkatuz doa. Hala, salmentak 
%11 igo dira, aurreko urtekoekin erkatzen baditugu. Ekitaldian 
salmenten bolumena 280 mila tonara iritsi da, hain zuzen ere, 
2011-2017 denboraldiko altuena. Beti bezala gure findegiaren 
inguruan egindako obra nagusiei hornitu diegu.

2017. urtean betunaren nazioko eta nazioarteko operadoreekiko 
posizioak mantendu dira eta Repsolekin sinatutako akordioaren 
bitartez produktu bituminosoen sorta zabalari erantzun zaio. 
Hautesleak izan gara eta asfalto betunaren kuotaz gain, betun 
aldatuena eta emultsio bituminosoena defendatu dugu.

Petronorrek Espainiako Sustapen Ministerioak definitutako 
asfalto betunen kalitate guztiak fabrikatzen ditu CE adierazlerako 
europar araudiaren arabera eta horri esker, merkatu nazionalari 
arreta eskaintzearekin batera, Europar Batasuneko eta 
Afrikako iparraldeko beste edozein nazioren edo zehaztapen 
teknikoak bete ditzakegu.
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Gobernamendua11
BURUA
Emiliano López Atxurra jn.

KONTSEILARU ORDEZKARIA
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., 
REPSOL, S.A.ren izenean

IDAZKARIA
Raquel Ruiz Juárez and.

Administrazio Kontseilua

BURUA
José María Zalbidegoitia Garai jn.

BATZORDEKIDEAK
Pedro Fernández Frial jn. 
Roberto Velasco Barroetabeña jn.

IDAZKARIA
Raquel Ruiz Juárez and.

auditoria batzordea

BURUA 
Emiliano López Atxurra jn.

KONTSEILARU ORDEZKARIA 
Andreu Puñet Balsebre jn.

ZUZENDARI NAGUSIA 
Miguel Martín Gutiérrez Serra jn.* 

ZUZENDARI EKONOMIKO-FINANTZARIOA 
José Luis Arredondo Argul jn.

PERTSONA, ANTOLAKETA ETA ERAKUNDE  
HARREMANEN ZUZENDARIA 
José Ignacio Zudaire Arana jn.

FIDAGARRITASUN ETA MANTENTZE LANEN ZUZENDARIA 
Pedro Boyra Rodríguez jn. 

INGENIARITZA ETA GARAPEN ZUZENDARIA 
Manuel Núñez Marcos jn. 

PRODUKZIO ZUZENDARIA 
Jose Mª Montserrat Aguade jn.

FINDEGIKO PROGRAMAZIO, LOGISTIKA ETA  
SALMENTA ZUZENDARIA 
Juan Carlos Ramírez Camacho jn.

SEGURTASUN, INGURUMEN ETA  
KALITATEAREN ZUZENDARIORDEA 
Rafael Orejas Contreras jn. 

zuzendaritza

(*) 2017ko maiatzaren 30ean egindako Administrazio Kontseiluan zuzendari 
nagusi Miguel Martín Gutiérrez Serra jauna izendatu zen.
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datu 
eonomikoak12

DATU EKONOMIKO FINANTZARIOAK. EMAITZAK

2017. urtean zergen ondoren 
emaitza %19,8 murriztu eta  
178,2 milioi euron kokatu da

negozio-zifraren
zenbateko garbia 

Aldakuntzaren %
2017 / 2016MAGNITUDEAK 2017

ustiapenaren emaitza

ebitda (interesak, amortizazioak,
zergak eta hornidurak baino
lehenagoko emaitzak)

EKITALDIKO EMAITZAK

milioi € 5.432,4

180,3

261,6

178,2

17,9

-32,5

-26,1

-19,8

milioi € 

milioi € 

milioi € 

2016

4.607,6

267,1

353,8

222,4
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datu ekonomiko finantzarioak. Balantzea

findegiko jarduera

gordinkiaren eta beste
lehengai batzuen prozesua

Aldakuntzaren %
2017 / 2016MAGNITUDEAK 2017

produktuen salmenta 

nazioko merkatura 

kanpoko merkatura

milaka
tona 10.856

10.959

6.952

4.007

2016

10.621

11.006

6.789

4.217

2,21

-0,5

2,4

-4,98

milaka
tona

milaka
tona

milaka
tona

Aldakuntzaren %
2017 / 2016MAGNITUDEAK 

AKTIBO OSOA 

2017

EZOHIKO AKTIBOA 

ONDARE GARBIA

milioi € 2.453,6

1.322,6

1.118,2

1,6

-0,2

14,8

milioi €

milioi €

2016

2.416,1

1.325,7

973,7
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finantza ratioak

fintzearen negozioko erreferentzia-eremua

ZOR GARBIA 

2017

KAPITAL ERABILIA

ZOR GARBIA / KAPITAL ERABILIA

235,5

1.353,8

17,4

2016

296,6

1.270,3

23,35

-20,6

6,6

-25,5%

Aldakuntzaren %
2017 / 2016MAGNITUDEAK 

milioi €

milioi €

brent dated batez bestek erreferentziako
petrolio gordinaren prezioa

MAGNITUDEAK 2017

bret dated prezioa
urte bakoitza bukatzean

ecb batez besteko
dolar/euro truke-tasa

dolar/euro trukea urte
bakoitza bukatzean

$ / upela

$ / upela

$ / upela

$ / upela

54,19

66,54

1,129

1,199

2016

43,73

49,08

1,107

1,054

23,9

35,6

-2,1

-13,8

Aldakuntzaren %
2017 / 2016
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lehengaien eskuraketak

Erantsiak13
10,35

22,13

19,24

0,00

19,80

11,70

8,16

4,34

2,49

1,78

100,00

TONAK %
2017

1.068.916

2.284.406

1.986.212

0

2.044.253

1.207.723

842.507

447.696

257.501

183.922

10.323.136

489.822

10.813.018

33,84

23,37

11,44

6,85

6,68

8,84

6,35

1,71

0,00

0,93

100,00

TONAK %
2016

3.412.543

2.356.621

1.153.257

690.420

673.338

891.436

640.414

172.486

0

94.267

10.084.782

588.074

10.672.856

jatorria

ERRUSIA 

MEXIKO 

IPAR ITSASOA 

KOLONBIA 

MENDEBALDEKO AFRIKA 

EKIALDE ERTAINA 

VENEZUELA / BRASIL 

AFRIKAKO IPARRALDEA 

KANADA 

BESTE BATZUK

GORDINKIAK, GUZTIZKO PARTZIALA

BESTE LEHENGAI BATZUK

GUZTIZKO OROKORRA
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ekoizpenaren laburpena

(*) SUFREA ETA KARBONO DIOXIDOA 

TONAK %
2017

Aldakuntzaren %
2017 / 2016

5.098.987

952.563

1.845.202

826.098

271.334

188.123

100.407

105.886

827.942

138,277

10.354.819

49,24

9,20

17,82

7,98

2,62

1,82

0,97

1,02

8,00

1,34

100,00

tonak %
2016

4.804.002

940.011

1.879.023

740.614

252.178

206.500

96.956

92.644

865.666

159.811

10.037.405

47,86

9,37

18,72

7,38

2,51

2,06

0,97

0,92

8,62

1,59

100,00

6,14

1,34

-1,80

11,54

7,60

-8,90

3,56

14,29

-4,36

-13,47

3,16

PRODUKTUA

GASOLIOA 

FUEL-OLIOA+GOV 

gasolina

NAFTAK 

ASFALTOAK 

g.l.p.

PROPILENOA 

KEROSENOA 

KOKE 

BESTE BATZUK (*)

GUZTIRA
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energia elektrikoa

findegiko inbertsioak

Aldakuntzaren %
2017 / 2016

SORTUA 

2017

KONTSUMITUA

647,6 -5,53

13,04649,4

2016

685,5

574,5

MILIOI KWH 

2017

6.976

28.155

5.655

2.556

11.182

538

55.062

2016

1.447

22.082

17.950

2.406

5.581

457

49.922

mila euro

Guztira

BERRIKUNTZA

instalazioen eta azpiegituren hobekuntza

kontsumoen aurrezpena eta lermen murrizketa

ingurumena

segurtasuna

kontrol aurreratua eta informazio-sistemak
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ITSASOKO TERMINALEKO mugimenduak

tonak
2017 2016

tonak
Aldakuntzaren %

2017 / 2016

10.356.413

169.289

10.525.702

421.564

10.947.266

4.140.493

4.140.493

15.087.759

10.065.883

136.615

10.202.497

480.956

10.683.453

3.935.930

3.935.930

14.619.383

2,89

23,92

3,17

-12,35

2,47

5,20

5,20

3,20

SARRERAK

IRTEERAK

GORDINA 

BESTE LEHENGAI BATZUK 

GUZTIZKO PARTZIALA 

BESTE PRODUKTU BATZUK 

SARRERAK GUZTIRA

ESPORTAZIOA ETA KABOTAJEA

IRTEERAK GUZTIRA

MUGIMENDUAK GUZTIRA
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laburpena merkatuen arabera

erregaien nazioko merkatua

63,43

36,57

100,00

61,69

38,31

100,00

6.789.459

4.216.802

11.006.261

tonak %
2017 2016

tonak %

6.951.997

4.007.342

10.959.339

ERREGAIEN SALMENTAK

NAZIOKO MERKATUA: ERREGAIAK

KANPOKO MERKATUA

GUZTIRA

tonak
2017 Aldakuntzaren %

2017 / 2016

2.925.162

1.450.585

179.248

2.397.002

6.951.997

tonak
2016

2.955.703

1.191.818

196.628

2.445.310

6.789.459

-1,03

21,71

-8,84

-1,98

2,39

SALMENTAK
repsol comercial de
productos petrolíferos s.a.

repsol petroleo, s.a.

repsol butano, s.a.

BESTE BATZUK

GUZTIRA
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nazioko merkatua produktuen arabera

tonak
2017 2016

tonak
Aldakuntzaren %

2017 / 2016

4.805.707

621.947

483.902

278.070

179.248

109.704

103.492

27.277

0

342.650

6.951.997

1,42

5,89

13,81

12,06

-8,84

-21,97

17,01

12,32

-

0,73

2,39

4.738.624

587.354

425.199

248.151

196.628

140.599

88.446

24.286

0

340.172

6.789.459

SALMENTAK

GASOLIOA 

GASOLINAK 

KOKEA 

lpg

SUFREA 

ASFALTOA 

KEROSENOA 

FUEL-OLIOAK 

KARBONO DIOXIDOA

HEXANOA 

GUZTIRA
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kanpoko merkatua produktuen arabera

tonak
2017 2016

tonak
Aldakuntzaren %

2017 / 2016

275.806

1.327.204

848.378

108.641

14.070

944.862

479.190

9.191

4.007.342

-47,62

-0,60

11,09

-2,54

26,67

1,70

-9,60

-5,07

-4,97

526.540

1.335.170

763.702

111.469

11.108

929.043

530.089

9.681

4.216.802

SALMENTAK

GASOLINAK 

GASOLIOAK 

FUEL-OLIOAK 

KOKEA 

NAFTAK 

lpg

ASFALTOA 

bunker

GUZTIRA
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esportazioa merkatuen arabera

TONAK
2017 2016

TONAK
Aldakuntzaren %

2017 / 2016JOMUGA

ESPORTAZIOA GUZTIRA

-4,28

-6,89

-

-17,99

-

-

2.169.555

1.243.127

219.584

375.075

0

0

2.266.669

1.335.174

0

457.344

144.622

-4,974.007.342 4.216.802

12.993

europa

AEB

erdialdekO AMERIKA

AFRIKA

asia

GENERAKOAK
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sortutako zergak

ogasunei ordaindutakoa 2017an

udalak

sortutakoak guztira

milIOI €

463,77

0,23

573,06

281,97

6,26

1.325,29

bizkaiko foru ogasuna

beste ogasun batzuk

clh. zerga-bilketa: 
foru ogasuna

clh. zerga-bilketa:
a.e.a.t.

tokiko zerga-ordainketa
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