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ETORKIZUNARI

50. URTEURRENARI DAGOKION URTEAN,
PETRONORREK DESTILAZIO MARKA HISTORIKOA
2018ko ekitaldia ona izan da, urteko azken hiruhilekoko
petrolio gordinaren prezioaren hegakortasunak emaitza hobea
lortzea eragotzi bazuen ere. Zerga ondorengo balantzea 176,3
milioi euroko da, hots, 2017ko ekitaldiko baloreen antzera.
Horretarako, 78,7 milioi upel prozesatu dira, hain zuzen ere,
11,1 milioi tona, eta hori destilazioren erabateko marka da
Petronorren historiaren 50 urteotan. Eta hori ez zatekeen posible
izango, instalazioen erabilgarritasuna eta lanen efizientzia oso
handiak izan ez balira; horiei esker, upel bakoitzeko 6,32 $-ko
aleko marjina lortu ahal izan dugu.

2018ko ekitaldiko emaitza
176,3 M€-koa izan da, eta balore
horiek 2017ko ekitaldikoen oso
antzekoak dira

Oso urte berezia izan da, eta iraganari begiratzeko aprobetxatu
dugu, hainbat garaitan, beren apustu irmoen eskutik –askotan,
arrisku handiarekin, eta beti ondo ulertu ez direnak–, gaur
50. urteurrena emaitza on horiekin ospatzea ahalbidetu zuten
guztiei eskerrak emateko.
Gure esker oneko oroitzapena, hainbat pertsonarentzat,
esaterako, Enrique Sendagortarentzat, eta hainbat erakunderentzat, hala nola, Municipal de Bilbao eta Vizcaína aurrezkikutxentzat nahiz Bilbao eta Vizcaya banketxeentzat, duela
50 urte etorkizun-sen handia izan baitzuten. Eta gure esker
ona, oraindik orain, krisialdiak mehatxatzen zuenean eta
errazena ez inbertitzea eta dibidenduak banatzea zenean,
Petronor proiektuaren etorkizunaren alde apustu egin eta
koke-instalazioa, Euskadiko historiako industria-inbertsiorik
handiena, eraiki zutenei.
Azken apustu horrek erakundeen izenak, esaterako, Repsol eta
Kutxabank, nahiz pertsonen izenak, hala nola, Antonio Brufau
eta Mario Fernandez, ere barne hartzen ditu.
Era berean, nire esker ona eta aintzatespena adierazi nahi
dizkiet Petronorren lan egin eta lan egiten duten guztiei, Petronor
familia bikainari, horien guztien ardurarik eta konpromisorik
gabe ez zatekeelako ezer posible izango. Eta, aldi berean,
zentzu berean, etangabeko jarduerako bost hamarkadetako
ibilbidean gure ondoan ibili diren enpresa guztiei.
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Baina etorkizunari ere begiratu behar diogu, eta horretan
dihardugu. Erronka berriei ekin behar diegu, trantsizio energetikoa badago hemen eta geratzeko etorri da.
Sortzen ari diren aukera berriez baliatu behar gara, zerbaitegatik dugu hornikuntza- segurtasuna, energia lehiakorra eta
ingurumen-jasangarritasuna bateragarri egin behar dituen
sistema energetikoaren konponbidearen partaide izateko
bokazioa. Oraingo unea ez da erraza, ordezkatzeko unea da,
berritzekoa eta eraberritzekoa, konpromisoa hartzekoa.
Mehatxuak baino aldaketa-palankak diren ohiko produktuarekin, iraultza teknologikoarekin eta deskarbonizazioarekin
loturiko erronka historikoa du aurrean energia-sektoreak.
Gure helburua Europako Arku Atlantikoko findegirik modernoena
eta efizienteena izatea da eta, hori lortzeko, inbertsio teknologiko
handia, bertako langileen eta kontratatutako langileen egiten
jakitea, administrazio publikoen laguntza eta Petronor bertako
gizartearentzat aberastasun-iturria den uste osoa ditugu.
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Etorkizunari begiratzen diogu, baina gure iragana ahaztu
gabe. Gaur inoiz baino gehiago, gure berrogeita hamargarren
urteurrena izanda, José Miguel de Barandiaranen esaerarekin
bat gatoz: “Izan zirelako gara, eta garelako izango dira”.

Emiliano Lopez Atxurra,
PETRONORREN PRESIDENTEA

Nire esker ona eta aintzatespena,
Petronorren, lan egin eta lan egiten
duten guztiei, Petronor familia
bikainari
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ETORKIZUNAREN ALDEKO APUSTUA:

75 MILIOIKO INBERTSIOA 2018AN
Destilazioan marka lortu duen ekitaldian, salmentak 11,1 milioi
tona ingurukoak izan dira, eta horien % 36 esportazio-merkatura
bideratu dira. Horri esker, emaitzen joera ona sendotu eta zor
bizia murrizten jarraitu ahal izan dugu.

Efizientzia, segurtasuna
eta ingurumen-jarduera
gehitzeko inbertsioak

Aldeko egoera ekonomiko horrek eta akziodunen konpromisoak
–aurreko ekitaldietako emaitzak banatzeko oso politika
zentzuduna–, 75 milioi euroko inbertsioei ekitea nahiz petronor
proiektuaren etorkizunari begirako apustu irmoa bermatzea
ahalbidetu dute.
Apustu bikoitz horrek beste jarduera-arlo batzuk dakartza
berekin. Alde batetik, industria-instalazioetan beraietan efizientzia, segurtasun eta ingurumen-jarduera gehitzeko inbertsioak
indartzen ditu eta, bestetik, bulego-eraikin berriaren lehenengo
harria jarri izana du erakusgarri. Izan ere, 20 milioi eurotik
gorako inbertsioek, gure 50. urteurrena etorkizunari begira
ospatzera garamatzate.
Gure instalazioen efizientzia energetikoa hobetzeko programaren barruan, neurri batzuk ezarri ditugu eta, horiei
esker, 35 mila tona Gas natural murriztea lortu da, eta
horri esker, martxan jarri diren neurriekin batera, 42.087 t
CO2 murriztu dira.
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BESTE GERTAERA AIPAGARRI BATZUK
• 44 pertsona gehiago
• 0 gorabehera prozesuan
• Fintzeko jardunbide egokietara moldatutako beste
Ingurumen Baimen Integratu bat
• Petronor Ekonomi Operadore Baimendutzat (OEA)
hartu da
• Inguruaz arduratuta: gizarte-inbertsioa milioi eurotik
gorakoa da

Dena den, etorkizuna eraikitzeko, inbertsioa beharrezko
baldintza da, baina ez da nahikoa. Gaur egun, erakundeen
lehiakortasunaren giltza, pertsonen talentua eta jarrera dira.
Ezagutzarik gabe (etengabeko prestakuntza), konpromisorik
eta moldatzeko gaitasunik gabe, ez dago etorkizunik.
Hori dela eta, datozen urteotan talentuaren kudeaketaren
aldeko apustua indartu egingo dugu, baldintzarik onenak
sortzeko, pertsona guztiek, nork bere gaitasunekin, Petronor
proiektuari onena ekar diezaien.

JOSE GREGORIO LUQUE,
PETRONORREN KONTSEILARI DELEGATUA
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Gaur egun, erakundeen
lehiakortasunaren giltza,
pertsonen talentua eta
jarrera dira.
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PETRONOR IKUSPEGIA

2020
ENPRESA

Enpresa energetiko segurua, oso efizientea, ekoizpen- eta
kudeaketa- prozesu guztietan etengabeko berrikuntzaz
arduratzen dena; auzokide ona, jardueratik ondorioztatzen
diren eraginak txikiagotzen dituena, inguruaren garapenaren
eragilea eta negozio-aukera berriak bilatzeko erreferentea.

EFIZIENTEA
GEHIAGO LORTZEN DUGU
GUTXIAGOREKIN

ENERGETIKOA

BERRITZAILEA

KONPONBIDE ENERGETIKORIK
ONENAK GARATZEN DITUGU

BESTELA EGITEN DITUGU GAUZA BERDINAK.
GAUZA EZBERDINAK EGITEN DITUGU

SEGURUA

JASANGARRIA

EZ DUGU ISTRIPURIK

AUZOKIDE ONA. ERAGINAK TXIKIAGOTZEN
DITUGU ETA INGURUNEAREN GARAPENA
BULTZATZEN DUGU
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PETRONOR, KOPURUTAN

Zer lortu dugu 2018an?

istripu tasak
murriztu egin dira
langile

guztiak

0

prozesugorabehera

Tier1 eta Tier2 mailan

sortutako zergak
MILioi
EURO

1.397
1.024
pertsona

foru ogasunari emandakoak

44 berri 824
babesa
mezenasgoa165 elkarte
langile

MILioi bilketa osoaren
10%
euro

eta

kirol, kultura eta gizarte
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PETRONOR, KOPURUTAN

Zer lortu dugu 2018an?
PROzESAturiko
gordinak

79
milioi tona

MILioi upel

(11,1 MILioi tona)

GASOLINA

1,9

16,2

portuko
trafikoa
trafiko
osoaren

% 47,29

milioi tona

GASoleo

MILioi tona

498

itsasontzi

5,3

75 milioi euroko inbertsioa
MILioi
45 euro mantentze-lanetan

176 MILioi euro etekina
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01 GORABEHERA HANDIKO URTEA

TESTUINGURUA PETROLIO GORDINAREN PREZIOAN,

2018an gorabehera handiak izan dira petrolio gordinaren
prezioan. Urte hasieratik urrira arte, joera goranzkoa izan zen
batik bat, eta erreferentziazko Brent petrolio gordinaren prezioa
65 $/bbl ingurutik upeleko 86 dolarreraino ($/bbl) –urteko
handiena- joan zen, eta 2017ko itxieraren %30 gainetik
jarri da. Ondoren, prezioaren joera beheranzkoa izan zen eta,
ondorioz, azken bi hilabeteotan urtean zehar irabazitako guztia
galdu du, eta 60 $/bbl ingurukoa izan da 2019ko lehenengo
asteetan. Batez beste, Brent-en prezioa 71,3 $/bbl-koa izan
zen 2018an, hots, 2017ko batez besteko prezioa baino %
32 handiagoa.
Prezioaren mugimendu zorabiagarriaren atzean OPEPen
murrizketa-politika eta AEBek Irani zigorrak berriz jarri izana
(maiatzaren hasieran AEB hitzarmen nuklearretik irten ondoren)
daude gehienbat. Eskariari dagokionez, hainbat adierazleren
arabera, kontsumoa nolabait moteldu da, portaera ona izango
bada ere.

2018. urtean gorabehera handiak
izan dira petrolio gordinaren
prezioan
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Hortaz, egungo egoera gehiegizko eskaintza duen merkatu
batena da, eta hori iragankortzat hartu beharko litzateke,
OPEPen eta ez-OPEP aliatuek abenduaren 6-7ko azken ohiko
batzarraren ostean emandako erantzunaren ondoren.
Bestetik, gure jardueraren beste alde garrantzitsu bat
gasolinen diferentziala ahuldu izana da, aurreko urtekoa baino
askoz txikigoa baita (-3 $/bbl), batez ere, azken hiruhilekoan,
Brent-ekiko parekotasuna lortu zuena, eskaria txikia eta
eskaintza gehiegizkoa izan zirelako. Alde hori nabarmentzeko
modukoa da, eta merkatu atlantikoan gasolina amerikarraren
oso prezio lehiakorrei zuzenean eragiten dien AEBetako shale
oil-etik datorren gordin arinaren protagonismoak monitorizatu
behar du.
Bestetik, Ekialde Ertaineko (gasolinen etorkizuneko esportatzaile
garbia) proiektu berriek, Ozeano Bareko Asiako gehiegizko
eskaintzak eta Europako balantze lasaiak, diferentzialaren
gaineko presioari eutsi diote, eta egoera horrek PETRONORREN
balio-katean inoiz baino efizienteagoak izatera behartzen gaitu.
Produktu-saskia, produkzioaren efizientzia eta Merkatua.
Trilogia hori ahalik eta zorrotzen eta efizienteen kudeatzeak
egingo du PETRONOR enpresa lehiakorra.

02 EKOIZPENAREN ESKEMA
JARDUERA

DESTILAZIOA
DESULFURAZIOA

hainbat

ERALDAKETA

jatorritako

gordinkia
BILTEGIRATZEA
NAHASTEA
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2.1 PETROLIO GORDINA

SARRERAK JATORRI DESBERDINETAKO
%2,6
errusia

%15,3
EUROPA

%18,1

%38,2

e. ertaina

%2,6

AMerikA

errusia

%38,2

%25,8

%15,3
EUROPA

%18,1

afrika
H. ekialdean

e. ertaina

AMerikA

%25,8
afrika
H. ekialdean

10,4
Jatorri desberdinetako petrolio
gordinak prozesatzeko gaitasuna
hornidura eta lehiakortasunaren
bermea da
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2017

11,1
11,1

10,4

% 6,73 2018
% 6,73 2018

2017

2.2 EFIZIENTZIA HOBETUZ
EKOIZPENA

GASOLIOA % 48,00
GASÓLEO 48,00 %
48,00
GASOLIOA
GASOLINA
%%
17,57
GASOLINA
GASOLINA+ gov
% 17,57
% 12,3517,57%
fuelOLIoA
fuelóleo
+ gov 12,35 %
% 12,35
fuelOLIoA
+ gov
KOKEA
% 8,16
KOKEA%%5,90
8,16COQUE 8,16 %
nAFTAK
nAFTAS
nAFTAK % 5,90
G.L.P.-PROPILENOA
% 2,995,90 %
G.L.P.,%PROPILENOs
G.L.P.-PROPILENOA
2,99 2,99 %
ASFALTOAK
% 2,20
(SUFREA,
ASFALTOAK
2,20KARBONO
% DIOXIDOA
2,20
BESTE
BATZUK %
%ASFALTOS
2,83 Y KEROSENOA)

(AZUFRE, ANHÍDRIDO
(SUFREA, KARBONO
DIOXIDOA

2,83Y KEROSENOA)
% CARBÓNICO Y KEROSENO)
BESTE BATZUKOTROS
% 2,83

Sortutako elektrizitatea: 607,3 GWh.
Minutu batean Petronorrek
familia arrunt batek bi hilabetetan
kontsumitzen duen elektrizitatea
sortzen du.

10,4
10,4
2017
2017

11,1
10,4 11,1 11,1
% 6,73 2018
6,73 6,73
%2017
2018% 2018
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2.3 MUGIMENDUAK
ITSAS TERMINALA
%55,36

7

%2,02
ASIA

EUROPA

ESPORTAZIOEN JOMUGA
%8,05
Aeb

%7,93
SUDAMERIKA

%5,67

%20,97

AfriKa

%2,02

%55,36

ASIA

EUROPA

EEUU

%8,05

Salmenten

Aeb

esportazioa

%5,67

%35,6

AfriKa

%7,93
SUDAMERIKA

Petronorren jarduera 2018. urtean
Bilboko portuko trafikoaren % 47,29
izan zen eta guztira 498 itsasontzik
jardun zuen

16,2

15,1
2017

%15,1
7,36
2017

2018
% 7,36

16,2
2018

Lucero Lurmuturreko Petronorren itsas terminalak
petrolio gordin, produktu deribatu eta bestelako
materiei dagokienez 16,2 milioi tonako mugimendua
izan du 2018. urtean.
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03 inbertsioa
errentagarritasuna 17,3 M€
berritzea 13,8 M€
ingurumena 8,9
M€ errentagarritasuna
17,3 M€17,3 M€
errentagarritasuna
berrikuntza berritzea
8,8 M€ berritzea
13,8 M€ 13,8 M€
ingurumena 8,9 M€
7,7 M€
ingurumena 8,9 M€
8,8 M€
5,5 M€ berrikuntza
segurtasuna berrikuntza
8,8 M€

EGITURA

EGITURA 7,7 M€

7,7segurtasuna
M€
5,5 M€
segurtasuna 5,5 M€

EGITURA

Petronorrek bere inbertitzeko
ahalegina gehitu du eta 62 milioi
eurora arte areagotu du. Etenaldien
kapitalizazio-gastuak kontuan
hartzen badira, urteko inbertsioen
kopurua guztira 75 milioi eurokoa da.

62

55,1
2017

62

55,1

%12,57

55,1

2017

2018

2017

62

%12,57

%12,57
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04 SEGURTASUNA
Istripuen guztizko maiztasun-indizea (lan egin diren milioi
orduko bajarekin eta bajarik gabe istripuen kopurua) 4,19 izan
da 2018an .
TIER 1 + TIER 2 maiztasun-indizea (lan egindako milioi orduko TIR 1 eta TIER 2 atalasea lortzen duten prozesuko segurtasun
gorabeheren kopurua) 0 izan da, 2017ko 0,74ren aldean.
Berriz ere, administrazioak baimendutako kontrol-erakundeak, istripu larriei buruzko prebentzioaren arautegia urtean
egiaztatzeko ahalmena duenak, Petronorrek 840/2015 Errege Dekretuak xedatutakoa betetzeko araubidezko bal-dintzak
betetzen dituela ziurtatu du.

2018ko abenduan, Petronorrek Suteen kontrako Sistemaren arauzko ikuskapena gainditu du,
513/2017 EDren arabera, eta, aldez aurretik, urrian, Laneko
Arriskuak prebenitzeko Sistemaren legezko auditoretza egin
da, Laneko Arriskuak prebenitzeari buruzko 31/1995 Legearen
betekizunen arabera, eta hori ere, “Adostasun-ezarik” gabe
gainditu zen.
Petronorren jardunbide egokiak ziurtatu egin dira, Segurtasuna,
Laneko Osasuna eta erakundearen prozesuetako prebentzioaren
integrazioa kudeatzeari dagokionez, eta
AENORek ziurtatu du Segurtasuna Kudeatzeko Sistema,
OHSAS 18001/2007 Arauaren arabera.
Berraseguratzaileak, MARSH enpresa buru izanda, azaroan
Petronor bisitatu zuten, eta Findegiko segurtasun-maila handiagoa zela egiaztatu zuten. Kalifikazioa ona da: 3,02tik 3,06ra
igaro da, eta emaitza horrek instalazioen eta Petronorrek
gorabeherarik gertatzeko arriskua txikiagotzeko ezarri dituen
neurrien gaineko balorazio osoa hobetu egin dela berresten du.

Istripu-tasa murriztu egin dugu:
Tier 1 eta Tier 2 mailetan
0 gorabehera egon da prozesuetan
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2018an zehar, Petronorrek Administrazioarekin parte hartu du
larrialdi-simulakro batean, Kanpoko Larrialdietako Plan baten
eskutik, eta hainbat erakunde mobilizatu ziren: Ertzaintza,
Sos Deiak, suhiltzaileak, Osasun Publikoa, udaletxeak edo
Osakidetza, besteak beste.

05 KALITATEA
2019. urtean, Kalitate Sistema ISO9001:2015 arauaren bertsio
berrira moldatu izanaren ziurtapena lortu da. Horren emaitza
izan da barne-auditoretzen prozesuaren ikuspegi berria,
lidergora orientatuta dagoena eta Plan Estrategikoaren
ondorio den Urteko Kudeaketa Planean oinarrituta,
efizientzia hobetzeko eta arriskuei eta aukerei ekiteko.

2019rako
HELBURUAK GURE
FUNTSEZKO PROZESUEN
ERAGINKORTASUNA ETA
EFIZIENTZIA HOBETZEA

Petronorrentzat prozesuen kudeaketa negozioaren funtsezko
aldea da, eta horiek neurtu, aztertu eta etengabe hobetzea faktore
nagusienetako bat, zeren eta ezagutza hobea eta merkatuko
baldintzetara azkar moldatzea ahalbidetzen baitituzte. Hori dela
eta, 2018an prozesuetan oinarritutako kudeaketa izeneko
metodologia hedatu da. Halaber, lanpostuan efizientzia eta
eraginkortasuna hobetzeko aldaketa kulturalaren barruan,
2018an, Mantentze tailerretan eta 13 Desulfurazio Arloan
5Sak ezartzeko proiektua abiarazi da.

ISO 9001:2015 arau berriaren
araberako ziurtapena
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06 INGURUMENA
2018. urtean zehar, 2018an indarrean sartu zen petrolioa
fintzeko (2014/738/ UE) BREF(Best References) ondorioetara
moldatzen aritu izan da. Horrek Ingurumen Baimen Integratua (IBI) (2018ko urriaren 26ko ebazpenak emandakoa)
zorrotz berraztertzea ekarri du. CO2-aren isuriak gutxitzeko
ekintzak egiten jarraitu da, eta xede horrekin, lanak hobetu
dira eta teknologia eguneratu da. Ekintza horiek ISO 14064
borondatezko arauaren bidez egiaztatu dira, eta 42.087 t CO2
baliokidea murriztu da.

ziurtapena
arauaren
araberako

iso

50.001

Uraren bektoreari dagokionez, nabarmendu beharra dago
aurten 2.137 milioi m3 ur baino gehiago berreskuratu direla,
2016. urtean hasitako hobekuntzekin jarraitzeko.
Petronorren ikuspegi estrategikoarekin bat eginez, hots,
ingurunean eragozpenak minimizatzearekin, 2018an, kexak
bildu ondoren, jatorri-arrazoiak identifikatzen jarraitu da, horiek
zuzentzeko eta berriro gerta ez daitezen.
Era berean, jakintzagai anitzeko lantaldearen jarduerarekin
jarraitu da, zaratak eta kiratsak murrizteko, eta horien inpaktuak
minimizatzeko ekintzetan inbertitu da. Petronor osoaren
lanaren ondorioz, kexak % 53 murriztu dira.

Ingurumen Baimen
Integratu berria,
BREF-REFINOren arabera
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07 PERTSONAK
2018ko abenduaren 31n, konpainian guztira 1.024 langile
zeuden; horien artean, 901 finkoak eta 123, aldi baterakoak.
Batez besteko adina 42,95 urtekoa da, eta konpainian batez
besteko antzinatasuna ,12,62 urtekoa.
176 emakume daude, eta aurreko urteko kopurua gehitu egin
da; beraz, langile guztien % 17,19 da.
Gaitasun desberdinekin langile propioak %2 dira; hortaz, indarreko araudiak eskatutakoa bete da, eta enplegu-zentro
bereziekin kontratazioengatik eragindako enplegu baliokidea
kontuan hartu gabe.
Berdintasun-arloan, eta 2017an egindako diagnostikoaren
emaitzetan oinarrituta, 2018. urtean helburu estrategikoak
zehaztu dira eta, horiei eutsiz, hainbat jarduera garatu da
ardatz hauetan: prestakuntza, sexu-jazarpenaren eta sexuan
oinarritutako jazarpenaren kontra prebenitzea eta hainbat
biltzar eta forotan erreferente bezala parte hartzea.
LAN OSASUNA:
Petronorren prebentziozko jarduera, Arriskuen Ebaluazioetan
aldez aurretik identifikatu diren lantokietako arriskuetara
bideratutako Berariazko Azterketa Medikoen bitartez egiten da.
2018an gure Arriskuen Ebaluazioa osatzen duten lantokietako
23 familien artean lau aztertu dira.

Indarrean jarraitzen dute arrisku kardiobaskularra prebenitzeko
programek, arrisku hori aztertzeko test genetikoa barne. Aipatu
behar dira, halaber, prostatako eta koloneko minbizia goiz
detektatzeko programa, Bizkaiko Odol-emaileen Elkartearekin
dugun lankidetza eta mendekotasun-jarrerak prebenitzeko
programa.
Arrisku kardiobaskularra prebenitzeko programa testuinguru
zabalago baten barruan kokatzen da, hain zuzen ere, “Plan
Repsol Cardiosaludable” izenekoan.
Koloneko minbizia prebenitzeari dagokionez, esan daiteke
programak iraun dituen zazpi urteetan 43 tumore agertzea
eragotzi dela.
Urteko bigarren seihilekoan, arrisku psikosozialen beste ebaluazio bat egin da.
Halaber, hainbat prestakuntza-ekintza eman eta hartu da, gai
hauen gainean:
• Arrisku psikosozialak (langile guztiei eman zaie)
• BBB (bihotz-biriketako bizkortzea) eta desfibriladoreak
erabiltzea (eletrizitate-langileei eman zaie)
• Zahartze aktiboa (hartu egin da)
• Hezur-bidea erabiltzea (hartu egin da)
• Arrisku kimikoa (hartu egin da)

2018an Prebentziozko 931 Azterketa Mediko egin dira;
2017an, berriz, 922; hots, aurten, % 0,97 gehiago.
Prebentziozko jarduera horren barruan, aipatu beharra dago
haurdunaldi eta edoskitze naturaleko osasunaren arriskuak
babesteko protokoloa aplikatu dela. Protokolo hori 6 aldiz
aplikatu da 2018an, haurdunaldi prozesuetan eta, bi aldiz,
amagandiko edoskitzean.
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08 ARDURATUTA
INGURUNEAZ

Petronorrek, bere 50. urteurrena dela eta, mezenasgo artistikoa
eta kulturala areagotu du 2018an. Gizarte-inbertsioa milioi bat
eurotik gorakoa da, eta zenbateko hori urtero atal horretan
erabiltzen duen aurrekontuari gehitu zaio.
Nabaria da Petronorrek ingurunearekiko duen konpromisoa
–bai gizartearekin, bai erakundeekin–, erakundeen ekimenei
laguntza ekonomikoa gehitu baitzaie.
2018an, EAEko gizarte- eta kultura-arloetako 23 erakundek
eskuratu dute Petronorren laguntza ekonomikoa. Halaber,
Zierbena, Muskiz eta Abanto Zierbenako 72 elkarte soziokulturalek eta 56 kirol-elkartek Petronorren laguntzarekin egin
dituzte jarduera-programak.
Berrikuntza eta jasangarritasuna xede dituzten industrietako 14 erakunde eta elkartetan dago Petronor.
Eta azpimarratzekoa da Petronor Tecnaliako presidentetzan
eta Merkataritza, Industria eta Nabigazioko Ganberako presidenteordetzan ere badagoela.

Bizkaiko Foru Aldundiak
identifikatutako kulturako,
kiroleko eta gizarteko
lehentasunezko jarduerekiko
konpromisoa areagotu egin da
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09 innovación
petrOnor

2017. urtean, hiru programa garrantzitsuren bitartez –digitalizazioa, kudeaketa-eredua eta negozio energetiko berriak–,
Petronor Innovación enpresaren jarduera sendotu egin zen.
2018. urtean, programa horiek garatu egin dira, eta, horiei
esker, Petronorren industria- eta ekoizpen-jarduera garatzen
eta merkatura moldatzen ari da.
Petronorrek digitalizazio eta teknologiaren alde egin duen
apustu atzeraezinak, aldaketa kualitatiboa dakar berekin,
ekoizpen-prozesuan berrikuntza sar dadin. Hortaz, ekitaldian
zehar, hitzarmenak sinatu dira Euskadiko teknologi zentro
nagusiekin (Tecnalia, Vicomtech, IK4, etab.) eta, gainera, zentro
horietako organo erabakitzaileetan kokatu da Petronor. Akordio
horiei esker, eta Estatuko nahiz nazioarteko beste eragile gailen

Petronorrek digitalizazio eta
teknologiaren alde egin duen
apustuak aldaketa kualitatiboa
dakar berekin, ekoizpen-prozesuan
berrikuntza sar dadin

batzuekin (Visual Analytics, Big Data, Inteligencia Artificial,
IoT, Blockchain) sinatutakoei esker, findegiaren efizientzia
areagotzen ari gara, horren digitalizazioaren bitartez.
Halaber, negozio-linea berri bati ekin diogu, gure akziodun
nagusi eta bazkide industrial den Repsolekin hertsiki
koordinatuta, sorkuntza banatua xede izanda, eta linea hori
hainbat proiektutan gauzatuko da 2019an zehar. Linea
horretan, ibilgailu elektrikoen birkarga IBILekin (Energiaren
Euskal Erakundearen (EVE) eta Repsolen arteko lankidetzaakordio bati esker sortu zena) lan egin da.
Berrikuntza-arloko gastu guztien zenbatekoa 4,6 milioi eurokoa
izan da, honela banatuta: 1,1 milioi, antolamendu-berrikuntzan
(lean programak, mantentze-lanak, prestakuntza eta antena
teknologikoa, besteak beste); 2 milioi, digitalizazioan (Cadena
CVK, Visual Analytics, digitalizazioa,FCC, Adimen Artifiziala..)
eta 1,4 milioi, negozio berrietan (bioiragazki elektrostatikoak,
Mikrosareak, Begiplan, etab.…).
Modu gehigarrian, instalazioan aplikatu diren berrikuntzako
inbertsioak 8,8 milioikoak izan dira (Calnufalt, Reactor
FCC,Revamping V3, etab.).
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10 BAIMENDUA

OPERADORE EKONOMIKO

Operadore Ekonomiko Baimendutzat (OEA gaztelaniaz) hartu du
Petronor (OEA) Zerga Administrazioko Estatu Agentziak (AEAT
gaztelaniaz). Petronor da aintzatespen hori lortu duen Grupo
Repsol taldeko lehenengo enpresa, ziurtatzeko prozedura eta
aduanako agintarien auditoretzak gainditu ostean eta gure
prozedurak eta sistemak horien gomendioetara moldatu
ondoren.

Konpainiak Europar Batasunak (EBko Aduana Kodearen (CAU)
arabera) eskatutako segurtasun- eta sinplifikatze-arloko betekizunak betetzen dituela ziurtatu du aintzatespen horrek. Hots,
gaur egun, Petronor operadore fidagarri eta segurutzat hartzen
da, aduana-agintaritzarentzat nahiz hirugarrenentzat, eta horrek
hainbat onura dakarkie kanpo-merkataritzako operazioei, hala
nola:

Azken bi urteotan jorratu dugun proiektuaren emaitza da, baita
sozietatearen aduana- eta zerga-betekizunak behar bezala
betetzearen ondorio ere.

• Nazioartean aintzat hartua izatea: estatutu hori herrialde
askotan garatu da; beraz, figura hori hainbat herrialdek
aintzat hartzen dutenez, nazioarteko prozesu logistikoak
bizkorragoak dira.
• Lehentasunezko trataera.
• Izapideak sinplifikatu egiten dira: kontrol dokumental eta
fisikoak murriztu egiten dira.
• Finantza-kostuak txikiagotu egiten dira: lekapen moduan
edo bermeak murrizten.
• Bulego zentralizatua: etorkizunean Europako edozein bulegotan aitorpenak egiteko aukera.
• Arautegian berariaz jasota ez dauden beste abantaila
batzuk, baina Aduanako saileko arduradunak eman ditzakeenak.
Petronorrek Zerga Administrazioko Estatu Agentziari urtean
4.000 milioi euro inguruko inportazio- eta esportazio-eragiketak
aitortzen dizkio, azken 4 ekitaldien batezbestekoaren arabera.

Operadore Ekonomiko
Baimendutzat (OEA)
hartu da Petronor
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11 GOBERNAMENDUA
ADMINISTRAZIO KONTSEILUA

ZUZENDARITZA

BURUA

BURUA

Emiliano López Atxurra jn.

KONTSEILARIAK

Ana Beobide Laucirica and.
Eduardo Becerril Lerones jn.
Juan Andrés Díez de Ulzurrun jn. (*)
Pedro Fernández Frial jn.
Melchor Gil Llanos jn.
Maximiliano Jacob Urruticoechea jn.
Andreu Puñet Balsebre jn.
Cristina Sanz Mendiola and.
José Manuel de La Sen Larrea jn.
Guzmán Solana Gómez jn.
Roberto Velasco Barroetabeña jn.
Jose Mª Zalbidegoitia Garai jn.
Mª Victoria Zingoni, en representación de REPSOL, S.A. and.

IDAZKARIA
Raquel Ruiz Juárez and.

AUDITORIA BATZORDEA
BURUA
José María Zalbidegoitia Garai jn.

BATZORDEKIDEAK
Pedro Fernández Frial jn.
Roberto Velasco Barroetabeña jn.

IDAZKARIA
Raquel Ruiz Juárez and.

Emiliano López Atxurra jn.

ZUZENDARI NAGUSIA
Miguel Martín Gutiérrez jn.

EKONOMIA ETA FINANTZAKO ZUZENDARIA
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 KALITATE ZUZENDARIORDEA
Matilde García Echevarría and.(**)
(*) Díez de Ulzurrun jauna 2018ko ekainaren 28ko Batzordean izendatu zuten
kontseilari, Jose Ignacio Arrieta de la Heras jaunaren ordezko izateko, hori
2018ko martxoaren 13an hil zelako. Jose Ignacio Arrieta de la Heras espresuki
gogoratzen da eta Administrazio Kontseiluan egindako lan ona eskertzen zaio.
(**) 2018ko abuztuaren 1ean, Segurtasun, Ingurumen eta Kalitate zuzendariorde Matilde García Echevarría andrea izendatu zen, Rafael Orejas
Contreras jaunaren ordezko izateko, eta horrek eskumen berriak hartu zituen
bere gain.
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12 EKONOMIKOAK
datu

2018an, zerga ondorengo
emaitza 176,3M€-koa da,
2017an izandakoaren oso
antzekoa

ekonomia- eta
finantza-datuak
emaitzak

MILioi €
negozio-zifraren
zenbateko garbia
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2018 2017

aldakuntzaren%

2018 / 2017

6.798,2

5.432,4

ustiapenaren emaitza

137,8

180,3

25,1
-23,6

EBITDA (interesak, amortizazioak,
zergak eta hornidurak baino
lehenagoko emaitza)

237,8

261,6

-9,1

EKITALDIKO EMAITZA

176,3

178,2

-1,1

FINDEGIKO
JARDUERA

2018 2017

Gordinkiaren eta beste
lehengai batzuen prozesua

11.582

10.856

6,7

produktuen salmenta

11.888

10.959

8,5

• Estatuko merkatura

7.660
4.228

6.952
4.007

10,2
5,5

• kanpoko merkatura

ekonomia- eta
finantza-datuak
balantzea

aldakuntzaren%

MILioi €

MILioi €

2018 2017

2018 / 2017

aldakuntzaren%

2018 / 2017

AKTIBO OSOA

2.343,7 2.453,6

-4,5

EZOHIKO AKTIBOA

1.309,9 1.322,6

-1,0

ONDARE GARBIA

1.262,5

12,9

1.118,2
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finantza
ratioak

2018 2017

MILioi €
ZOR GARBIA
KAPITAL ERABILIA
ZOR GARBIA /
KAPITAL ERABILIA %

Brent dated batez besteko
erreferentziako petrolio
gordinaren prezioa
Brent dated prezioa urte
bakoitza bukatzean
ecb batez besteko
dolar/euro truke-tasa
dolar/euro trukea urte
bakoitza bukatzean
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2018 / 2017

323,6

235,5

37,4

1.586,0

1.353,8

17,2

20,4

17,4

17,2

fintzearen negozioko
erreferentzia-eremua
magnitudeak

aldakuntzaren%

2018 2017

aldakuntzaren%

2018 / 2017

$ / upela

71,31

54,19

31,6

$ / upela

50,21

66,54

-24,5

$ / euro

1,181

1,129

-4,6

$ / euro

1 ,145

1,199

4,5

13 ERANSKINAK
lehengaien eskuraketak

2018
JATORRIA

tonak

BESTE LEHENGAI BATZUK

298.820
2.571.250
1.281.378
240.987
1.985.217
1.078.675
1.059.593
2.007.059
721.667
4.099
11.248.745
468.464

GUZTIZKO OROKORRA

11.717.209

ERRUSIA
MEXIKO
IPAR ITSASOA
KOLONBIA
MENDEBALDEKO AFRIKA
EKIALDE ERTAINA
VENEZUELA / BRASIL
AFRIKAKO IPARRALDEA
KANADA
BESTE BATZUK

GORDINKIAK, GUZTIZKO PARTZIALA

%
2,66
22,86
11,39
2,14
17,65
9,59
9,42
17,84
6,42
0,04
100,00

2017
tonak

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
489.882

%
10,35
22,13
19,24
0,00
19,80
11,70
8,16
4,34
2,49
1,78
100,00

10.813.018
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ekoizpenaren laburpena
(*) Sufrea eta karbono dioxidoa barne

2018
produKtua
GASOLIOA
FUEL-OLIOA+GOV
GASOLINA
NAFTAK
ASFALTOAK
g.l.p.
PROPILENOA
KEROSENOA
KOKEA
BESTE BATZUK
GUZTIRA

guztira
36
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tonak

5.305.615
1.364.939
1.942.399
651.946
242.760
221.289
109.475
175.025
901.795
137.714

%
48,00
12,35
17,57
5,90
2,20
2,00
0,99
1,58
8,16
1,25

11.052.957 100,00

2017
tonak

5.098.987
952.563
1.845.202
826.098
271.334
188.123
100.407
105.886
827.942
138.277

%

aldakuntzaren%

2018 / 2017

49,24
9,20
17,82
7,98
2,62
1,82
0,97
1,02
8,00
1,34

4,05
43,29
5,27
-21,08
-10,53
17,63
9,03
65,30
8,92
-0,41

10.354.819 100,00

6,74

energia
elektrikoa

findegiko
inbertsioak

MILiOi KWH

aldakuntzaren%

2018 / 2017

sortua

607,3

647,6

-6,21

kontsumitua

681,6

649,4

4,95

mila €
EGITURA
BIRJARPENA

(*) Geldialdien kapitalizaziogastuak kontua hartuta,
urteko inbertsioen zenbateko
orokorra 75 milioi eurokoa da

2018 2017

ERRENTAGARRITASUNA
ingurumena
segurtasuna
BERRIKUNTZA

guztira

2018

2017

7.743
13.797
17.292
8.862
5.479
8.812
61.985

333
17.405
16.610
2.556
11.182
6.976
55.062
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ITSASOKO TERMINALEKO
MUGIMENDUAK

sarrerak
Gordina
beste lehengai batzuk
guztizko partziala
beste produktu batzuk

sarrerak guztira

aldakuntzaren%

2018

2017

11.218.704
292.693
11.511.397
294.565
11.805.962

10.346.832
299.858
10.646.689
295.086
10.941.775

8,43
-2,39
8,12
-0,18
7,90

4.391.820
4.391.820

4.145.850
4.145.850

5,93
5,93

16.197.782

15.087.625

7,36

2018 / 2017

irteerak
esportazioa eta kabotajea

irteerak guztira

mugimenduak guztira
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laburpena
merkatuen
arabera

2018

ERREGAIEN

SALMENTAK
ESTATUKO MERKATUA
KANPOKO MERKATUA

GUZTIRA

tonak

%

7.660.032 64,44
4.227.507 35,56
11.887.540 100,00

erregaien
estatuko merkatua

2017
tonak

%

6.951.997 63,43
4.007.342 36,57
10.959.339 100,00

2018

2017

tonak

tonak

beste batzuk

2.984.870
1.376.801
211.041
3.087.320

2.925.162
1.450.585
179.248
2.397.002

2,04
-5,09
17,74
28,80

GUZTIRA

7.660.032

6.951.997

10,18

salmentak
repsol comercial de
productos petrolíferos s.a.
repsol petroleo, s.a.
repsol butano, s.a.

aldakuntzaren%

2018 / 2017
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estatuko merkatua
produktuen arabera

2018

2017

tonak

tonak

KOKEA

5.303.432
625.108
609.556
209.567
211.041
111.182
162.711
24.720
402.715

4.805.707
621.947
483.902
278.070
179.248
109.704
103.492
27.277
342.650

10,36
0,51
25,97
-24,64
17,74
1,35
57,22
-9,37
17,53

guztira

7.660.032

6.951.997

10,18

SALMENTAK
GASOLIOA
GASOLINAK
FUEL-OLIOAK
ASFALTOA
lpg
SUFREA
KEROSENOA
KARBONO DIOXIDOA
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aldakuntzaren%

2018 / 2017

kanpoko merkatua
produktuen arabera
SALMENTAK
FUEL-OLIOAK
GASOLINAK
NAFTAK
lpg
BUNKERRA
GASOLIOAK
KOKEA
ASFALTOA

guztira

2018

2017

403.599
1.463.225
698.281
121.073
4.330
1.015.117
496.692
25.190
4.227.507

275.806
1.327.204
848.378
108.641
14.070
944.862
479.190
9.191
4.007.342

tonak

tonak

aldakuntzaren%

2018 / 2017

46,33
10,25
-17,69
11,44
-69,23
7,44
3,65
174,07
5,49
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esportazioa merkatuen arabera

2018

2017

tonak

tonak

HEGO AMERIKA

2.340.154
886.668
340.205
239.829
85.444
335.207

2.169.555
1.243.127
219.584
375.075
0
0

7,86
-28,67
54,93
-36,06
0
0

exportazioa guztira

4.227.507

4.007.342

5,49

jomuga
EUROPA
AEB
ERDIALDEKO AMERIKA
AFRIKA
ASIA

42

PETRONOR 2018 urteko txostena

aldakuntzaren%

2018 / 2017

SORTUTAKO ZERGAK
Ogasunei ordaindutakoa 2018an
BIZKAIKO FORU OGASUNA
BESTE OGASUN BATZUK
CLH. ZERGA BILKETA: FORU OSASUNA
CLH. ZERGA BILKETA: A.E.A.T.

milioi €

536,48
0,24
287,86
567,12

udalak
Tokiko zerga-ordainketa

sortutakoak guztira

5,3
1.397,00

PETRONOR 2018 urteko txostena

43

PETRÓLEOS DEL NORTE S.A.
Muñatones erikina,
San Martín nº 5
48550 MUSKIZ (Bizkaia)
Posta-kutxa: 1418 - 48080 Bilbao
T 946 357 000
F 946 357 295
www.petronor.eus

