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1. SARRERA 

Nire lan honen helburua Tubacex S.A. enpresaren balioespena egitea da 2013ko 

abenduaren 31n, horretarako Kutxa Fluxu Askearen metodoa erabiliaz.  

Lan hau egiteko erabili dudan metodologia hauxe izan da: lehenik eta behin, 

literaturaren berrikuspena, hau da, gai honekin zerikusia duten liburuak, apunteak... 

errepasatu. Ondoren, enpresari eta sektoreari buruz lortu nezakeen informazio guztia 

bilatu eta irakurri dut, hala nola, webguneetan, prentsan eta abar argitaratzen dena 

edota datu baseetan jasota dagoena. Hori bai, beti informazio publikoa bakarrik 

erabilita. 

 Lanaren egitura aldetik, aurrena enpresaren aurkezpen bat egin dut, honen 

bilakaera historikoa zein izan den azalduz. Tubacex-en sektorearen azterketa bat egin 

ostean, kontabilitate analisi bat egin dut, hainbat ratio kalkulatuz. Azkenik, informazio 

guztia (enpresaren plan estrategikoa barne) baliatuz, etorkizunerako izan ditzakeen 

aurreikuspenak zehaztu eta kutxa fluxuak kalkulatu. Horrekin, enpresaren balioa 

zehaztu eta merkatu balioarekin konparatuz lan honen amaieran jasota dauden 

ondorio batzuetara iritsi naiz. 

 Lan hau, enpresa baten gaineko ikerketa lan batean oinarritzen delako aukeratu 

dut. Enpresa euskaldun bat aukeratu nahi nuen, honen bilakaera nolakoa izan den 

ikusi, sektorea aztertu, eta batez ere, enpresa baten balioespena zertan datzan ikusi. 

Bide batez, hainbat iturritatik entzun dudan “Balioespena ez da zientzia, artea 

baizik” esaldia baieztatu dezaket. Balioespena ez delako formula batzuen kalkuluetara 

bakarrik mugatzen. Atzetik ikerketa lan handi bat dago eta gainera inguruko faktoreak 

aldakorrak direnez, balioa bera ere aldakorra izan daiteke. Beraz, ez da erraza enpresa 

bati balio bat esleitzea.  

Lana luze xamarra iruditu zait, azken batean ñabardura asko hartu behar 

direlako kontutan enpresa baten balioa ateratzeko, eta horrek denbora dezente 

eskatzen du. Baina denbora horretan oso gustura aritu naiz lanean, oso gai 

interesgarria eta polita iruditu zait balioespenarena eta batez ere, gai honen inguruan 

asko ikasteko balio izan dit. 
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2. TUBACEX ENPRESAREN AURKEZPENA 

1963an fundatutako eta bere egoitza soziala Laudion 

(Araba) duen enpresa da. Metalen eta meatzaritza sektorean 

barruan kokatzen da, zehazki altzairuzko tutuen ekoizpenean. 

Izan ere, soldadura gabeko altzairu herdoilgaitzezko eta nikelezko 

aleazio altuko eta super-aleaziozko hodiak ekoizteaz arduratzen 

da.  Tubacex talde multinazionalak, instalakuntza industrialak ditu 

Espainia, EEBB eta Austrian, eta horrez gain, mundu osoan zabalduta dauzka bulego 

komertzialak. Tubacex, horrelako hodien munduko bigarren ekoizle garrantzitsuena 

da, eta gainera munduan oso enpresa gutxi daude honek bezalako produkzio 

integratua dutenak (altzairua Tubacex-ek ekoizten du, tenperatura altuetako estrusioa 

egiten du eta hotzean egiten den hodien ijeztzea edo laminazioa ere berak egiten du). 

Altzairua enpresak berak ekoizteak malgutasuna ematen dio Tubacex-en ekoizpen 

prozesu nagusiari, hodien ekoizpenari. Esaterako, premiazko eskaera baten aurrean 

azkartasun handiagoz erantzun ahal izango luke eta ez litzateke adibidez, altzairua 

saldu beharko lioken enpresaren menpe egongo.  

Enpresaren tamaina pixka bat kokatzearren, gutxi gora-behera 1900 langile 

inguruko enpresa batez hitz egiten ari gara, eta batez beste urtean 400-500 milioi 

eurotako salmentak izaten ditu.  

Tubacex-ek Espainiako Burtsan kotizatzen du 1970.urteaz geroztik eta burtsako 

“IBEX MEDIUM CAP” indizearen parte da.  

Tubacex-ek gehienbat jasotzen dituen eskaerak, non eskaera guztien %90a 

suposatzen duten, sektore hauetatik datoz: petrolio eta gasa, energia eta petrokimika. 

Baina beste zenbait sektoreengandik ere jasotzen ditu eskaerak, hala nola, industria 

mekanikotik, aeroespazialetik, elikaduratik, uraren gatzgabetzekotik, elektronikatik eta 

teknologia berrietatik. Beraz, ikusten da sektore desberdin askoren beharrak asetzen 

dituela. Hala ere, hau guztia sakonago aztertuko dugu aurrerago. 

1. irudia: Tubacex enpresa taldearen organigrama. 

 

Iturria: (Tubacex, 2014) 
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2.1. BILAKAERA HISTORIKOA 

1963an fundatutako talde industriala da. Soldadura gabeko altzairu 

herdoilgaitzezko eta nikel aleazio altuko hodiak ekoizten ditu. Laudion dauka bere 

egoitza soziala eta Arabako Amurrio, Alceniega eta Laudion bertan dauzka fabrikak. 

Baita Austriako Ternitz hirian eta Estatu Batuetako Pennsylvaniako Greenville-n ere. 

Modernizatzeko esfortzu handia egin behar izan du enpresak berak industriako 

siderometalurgia bezalako sektore tradizional batean aurrera egin eta bilakaera jasan 

dezan (Tubacex, 2013). 

 

1963: enpresa fundatu zen “Tubos Especiales Olarra” izenarekin. Karbono eta 

altzairuzko aleazio eta soldadura gabeko hodiak ekoizten zituen.  

1965: urte honetako urriaren 12an ekoiztu zen Laudion lehen hodia. 

1967: “Compañía Española de Tubos por Extrusión S.A” TUBACEX  izena ematen 

zaio enpresari. 

1970: Espainiar Burtsan kotizatzen hasten da enpresa.  

1973-1978: Hazkunde plan bat ematen da aurrera Amurrion lurrak erosiz.  

Hodiak hotzean  eta tren-hodiak berotan ekoizteko instalakuntza berriak jartzen dira 

martxan. 1978an “Acería de Álava S.A.” sortu zen eta horrela enpresa bere altzairu 

propioa ekoizten hasten da eta produkzio integratu edo osatu bat edukitzea lortzen 

du: altzairuaren ekoizpena, tenperatura berotan egiten den estrusio bidezko tutuen 

ekoizpena eta tutuen hotzeko ijeztzea. 

 1975: Atzerrian lehen bulego komertziala irekitzen da, Houston-en (Texas- USA) 

 1977: Tubacex Taylor Accesorios S.A. sortzen da (TTA), tutuentzat kurbak eta 

osagarriak ekoiztera dedikatzen dena. 

1979: Holandan bulego komertziala irekitzen da. 

1983: Kanadan beste bulego komertzial bat irekitzen da. 

1985: Italia eta Frantzian ere bulego komertzialak irekitzen dira. 

1988: Altzairu herdoilgaitzezko soldadura gabeko lehen tutua ekoizten da. 

 

1992: Enpresak ordainketa-etendura aurkezten du (egungo hartzekodunen 

hitzarmena). Enpresaren ekoizpenarekin zerikusirik ez duten produktuetan 

dibertsifikatzen hasi zen, hala nola, artean, etxebizitza sektorean, “software”-tan… 

behar finantzario hauei aurre egiteko bono-bihurgarrien jaulkipena egin zen 1987, 

1988 eta 1990ean. Negozio berrien eboluzio kaxkarra, finantza-merkatuen beherakada 

orokorrarekin batera, eta gainera kontutan hartuta hodien negozioa oso egoera 

1963 1965 1967 1970 1973-78 1979 1983 1985 

 

1988 

 

1992 1993-95 1996 1999 2000 2001 2004 
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txarrean zegoela, enpresa ordainketa-etendura aurkeztera behartzen da (Cluster 

Conocimiento, 2001).  

1993-1995: Konpainiak goitik beherako berrantolaketa jasaten du. Antolaketa 

berria; altzairu herdoilgaitzezko hodien ekoizpenean espezializazioa; industria eta 

langileei dagokionez berregituraketa bat ematen da; filial industrialak sortzen dira; 

finantza berregituratzea, etab. 1993an ordainketa-etendura bertan behera geratzen da 

hitzarmen bati esker, non hartzekodunek zorrak bere osotasunean kobratzea lortzen 

duten.  

1995ean berriz ere etekinak lortzen ditu enpresak. Gainera, “Salem Tube Inc.” 

(Greenville, Pennsylvania-USA) enpresa bere %100ean bereganatzen du. Azken honek, 

altzairu herdoilgaitzez eta hotzean tenkatutako aleazio altuez osatutako soldadura 

gabeko tutuak ekoizten ditu. Pekin-en Txinan irekiko duen lehen bulego komertziala 

zabaltzen da. 

1996: “Compañía Española de Tubos por Extrusión S.A.-TUBACEX” enpresak 

izena aldatu eta orain TUBACEX S.A. izena hartzen du. Antolakuntza-eskema berrian, 

Tubacex, kartera sozietate edo holding bezala bakarrik geratzen da, horrela bere 

enpresa taldearen zuzendaritza eta kontrola ematen ditu eta bere aktibitate 

industriala filialen esku geratzen da. Honela, filialen artean, TTI (Tubacex Tubos 

Inoxidables) enpresa berria sortzen da.  

1999: TUBACEX S.A.-k Shoeller Bleckmann Edelstahlrohr AG (SBER) enpresa 

austriarra eskuratzen du, non bere egoitza soziala eta instalakuntza industrialak Ternitz 

herrian dituen, eta honek ere altzairu herdoilgaitzezko soldadura gabeko tutuak 

ekoizten dituen. Gainera, TUBACEX-ek ekoizten dituen tutuen osagarri gisa erabiltzen 

dira. 

2000: Seul-en (Korea) bulego komertzial baten irekiera ematen da. 

2001: “Cotubes” komertzializazio filialak biltegi bat eraikitzen du Kanadan. 

2004: TUBACEX 2010 Plan estrategikoa onartzen da. 

Tubacex-ek “Metaux Inox Services (MIS)”, Lyon-en egoitza duen enpresa, 

erosten du  bere %100ean. Azken honek soldadura gabeko altzairu herdoilgaitzezko 

tutuak merkaturatzen ditu Frantziako merkatuan.  

Shangain (Txina) bulego komertzial bat irekitzen da Taldearen Ekialde Urruneko 

ekintzak koordinatu ahal izateko. 

 

2005:  Hodien banaketa sarerako biltegiak eraikitzen dira Indonesia eta 

Shangain. 

2006: Sao Paulon (Brasil) beste merkatu bulego bat irekitzen dute. 

2005 2006 2007 2008 2009 2011 2013 
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2007: Bulego komertzial bat zabaltzen dute Dubain (Arabiar Emirerri Batuak) 

TUBACEX-en ibilbideari errekonozimendua egiten zaio hainbat sari jasoaz: 

- Industria, Turismo eta Merkatu Ministerioak emandako  “Premio Príncipe 

Felipe a la Excelencia Empresarial” Nazioarteko modalitatean. 

- Arabako Merkatu eta Industria sailak emandako “Premio  a la Exportación 

Alavesa” saria. 

- Euskal Enpresa eta Gizartea Fundazioak eta “Empresa XX” egunkariak 

emandako “Made in Euskadi” saria. 

2008: Mosku (Errusia)-n zabaltzen da hurrengo bulego komertziala. 

2008-2012: Plan estrategiko berria aurkezten dute hiru zutabe garrantzitsutan 

oinarrituz: lehiakortasuna handitu, balio erantsi gehiago duten produktuetara 

igarotzea eta hazkunde errentagarria segmentu tradizionaletan. 

2009: Amurrioko TTI lantegian OCTG (Oil Country Tubular Goods)-entzat tutuak 

ekoizten hasten dira. Horretarako balio altuko produktuentzat hotzeko ijeztetarako 

instalakuntza berriak jartzen dira martxan eta petrolio eta gasaren zulaketa eta 

erauzketarako tutuetan espezializatzen dira. 

I+G+b eta merkaturatze arloetan  “Vallourec & Mannesmann” ekin akordio estrategiko 

bat burutzen da, batik bat, petrolio, gas eta energia sortzaileen sektoreetarako diren 

soldadura gabeko altzairu herdoilgaitzezko tutuen eskaintza indartzeko. 

2011: TUBACEX-ek “SEA- Empresarios Alaveses” saria jasotzen du bere 

ibilbidearen eta enpresaren konpromisoaren errekonozimendu gisa. Horretaz aparte, 

Arabako Merkataritza Sailak emandako beste sari bat ere jasotzen du: “Premio a la 

Internacionalización”. 

2013: TUBACEX-ek 50 urte betetzen ditu enpresa sortu zenetik. 

Plan Estrategiko Berria ezartzen da, TUBACEX-ek datozen bost urteetan aurrera 

eraman beharko duena eta bi zutabe garrantzitsu bereiz daitezkeena; bere produktu 

sarearen aldaketa balio erantsi handiagoa suposatzen duten produktuenganantz, eta 

operazio-bikaintasuna lortzea. Operazio-bikaintasuna, “ekoizpen sistema berri bat 

garatuz eta euren negozio estrategia birfinkatuz”  (Tubacex, 2014) lortu nahi da.  
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2.2. TUBACEX-EN KOKAPENA SEKTOREAN 

2. irudia: Altzairuzko hodi mota bakoitzaren salmenta sektorea. 

 
Karbonoa Herdoilgaitza Aleazio altuak 

Soldatutako 
hodiak 

Industriako hainbat prozesu ezberdin 

  Elikadura   

Eraikuntza Farmazeutika   

  Ura   

Automozioa   

Petrolioaren 
bideraketa 

 

Industria 
aeroespaziala 

Soldatu gabeko 
hodiak 

  Petrolio eta gasaren bilaketa  

  Energiaren sortzea   

Petrolio/gasaren 
erauzketa 

  
     

  Industria   

  petrokimikoa   

  
TUBACEX TALDEA 

2.irudia. Hodien salmenta, ekoizpenean erabilitako materialaren arabera sailkatuta, zein sektoretara 

bideratzen den azaltzen digu. (Tubacex, 2013) 

Taulan ikusten den moduan, Tubacex taldea Oil&Gas eta Energiari lotuta dago. 

Bere produktuen %90a sektore horietan saltzen du eta gainera, gama horretan %15eko 

merkatu kuota izatera heltzen da. 

Tubacex-en diru-sarrerak aztertzen baditugu sektoreka, honako emaitzak 

ikusten dira: 

1.grafikoa: Tubacex-en diru-sarreren jatorria sektoreka banatuta. 

 

1.grafikoa: Grafiko honen bitartez, Tubacex-ek 2014.urtean izan dituen diru-sarrera guztien jatorria 

agertzen da sektoreka banatuta. (Tubacex, 2013) 

39% 

15% 

30% 

13% 

3% 

Diru-sarreren jatorria sektoreka 

Petroleo eta Gasa 
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Nabarmen ikusten da, ekoizten dituzten tutuak gehienbat, petrolio eta gasaren 

sektorean erabiltzen direla edota finketa lanetarako ere bai. 

Tubacex S.A. talde multinazionalak, industria instalakuntzak ditu Espainia, 

Austria eta Estatu Batuetan, eta bulego komertzial sare bat du mundu osoan 

zabalduta. Munduko merkatu kuotaren %21en jabe da. Tubacex, munduko bigarren 

ekoizle handiena da altzairu herdoilgaitzezko eta nikelezko aleazio altuko hodiak 

ekoizten. 

3. irudia: Tubacex-en munduko merkatu kuota. 

                                      

 

 

 

3.Irudia. Tubacex enpresa taldearen ekoizpenak mundu osoan duen merkatu kuota azaltzen digu. 

(Tubacex, 2013) 

Ondorengo irudian ikus daiteken moduan, mundu osoan du presentzia Tubacex-ek, 

horrela merkatu eta bezeroenganako nolabaiteko hurbiltasuna lortu nahi du.  
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4. irudia: Tubacex-ek munduan zehar banatuta dituen lantegi, biltegi eta bulego 

komertzialak. 

4.Irudia. Tubacex-ek mundu osoan zehar banatuta dituen lantegi, biltegi eta bulego komertzialak 

agertzen dira. (Tubacex, 2014) 

Ekoizpen lantegiak ditu Espainia, Austria eta EEBB-tan. Horretaz aparte, bulego 

komertzialak ditu mundu osoan zehar zabalduta. 

Horrela, munduko 60 herrialde baino gehiagotan saltzen ditu berak ekoiztutako 

produktuak, eta munduko bigarren ekoizle handiena bilakatu da soldadura gabeko 

altzairu herdoilgaitzezko eta nikelezko aleazio altuko hodien ekoizpenean.  

2.grafikoa: Tubacex-en 2013ko salmentak geografikoki banatuta. 

 

2.grafikoa: Tubacexek 2013.urtean izandako salmentak geografikoki nola banatzen diren ikusten da. 

Salmenten %92.8 Espainiatik kanpora saltzen da eta salmenten erdia baino gehiago Europara zuzentzen 

da. (Tubacex S.A., 2013) 

 

2.3. TUBACEX S.A. ENPRESA TALDEA OSATZEN DUTEN FILIALAK 

 ACERÍA DE ÁLAVA S.A. : Produkzio prozesuko lehen zatiaz arduratzen da 

gehienbat, altzairu herdoilgaitzaren ekoizpenaz. Ondoren, ekoiztutako altzairu 
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horrekin hornitzen ditu, hodiak berotan ekoizten dituzten bi 

enpresak (“Tubacex Tubos Inoxidables” eta “ Schoeller Bleckmann 

Edelstahlrohr”) altzairua lehengai moduan erabili dezaten. Bere 

egoitza Amurrion kokatzen da. %100ean da Tubacex S.A.-rena. 

 

 TUBACEX TUBOS INOXIDABLES S.A. : Nolabait esateko, hau da 

ekoizpen prozesuko burua; soldadura gabeko altzairu 

herdoilgaitzezko hodien ekoizpenaz arduratzen dena, bai berotan 

eta baita hotzetan ere. Instalakuntzak ditu Laudio eta Amurrion. 

 

 SCHOELLER BLECKMANN EDELSTAHLROHR GmbH : Ternitz hirian (Austria) du 

egoitza nagusia. 1840an sortutako enpresa da (150 urte baino 

gehiagoko ibilbidea du) baina ez zen sartu Tubacex taldean 

1999ra arte. Bere urteetako ibilbideari esker, Europa erdialde 

eta ekialdean prestigio handia lortu du. Berotan bukatutako 

hodiak eta hotzean laminatutakoak ekoizten ditu. Gaur egun 

Tubacex-ek dauka enpresa honen %99,99a.  

 

 SALEM TUBE Inc. : Taldeko filial honek EEBBetako Greenvillen (Pennsylvania) 

dauka egoitza eta bere egitekoa soldadura gabeko altzairu herdoilgaitzezko 

tutuak ekoiztean datza. Baita nikeldun aleazio altuko eta super-aleaziozko 

hodiak egitea ere. Enpresa honen akzioen %100aren jabe da 

Tubacex enpresa matrizea 1995.urteaz geroztik.  

 

 TUBACEX TAYLOR ACCESORIOS S.A.: Egoitza Arceniega herrian dauka (Araban), 

eta hau, bai altzairu herdoilgaitzezko kurbak eta baita karbono 

eta aleatuen bitartez sortutako altzairuzkoak ere, ekoizteaz 

arduratzen da. Horrez gain, tutuentzat hainbat osagarri ekoizten 

ditu. Ekoizpen honek, taldeko beste enpresentzat ezinbesteko 

osagarri bilakatzen du enpresa filial hau. Tubacex S.A. enpresa matrizearena da 

%100ean.  

 

 COTUBES : Enpresa komertziala da eta maila nazional nahiz 

nazioartekoan, taldeko soldadura gabeko altzairu 

herdoilgaitzezko hodien banatzaile gisa aritzen da. Honela, 

Espainiako “stock” handiena du altzairu herdoilgaitzezko 

tutuena, eta baita Europako handienetarikoa ere. Txina eta Indonesian ere 

baditu biltegi txikiagoak. Tubacex S.A-k %100eko partaidetza du. 

 

 GRUPO TUBOS MECÁNICOS: Bartzelonan kokatzen da filial honen egoitza. 

Karbonoz osaturiko altzairuzko “tutu mekaniko” (zulaturiko tutuak) deituriko 
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hodiak merkaturatzen ditu, hauek gehienbat pieza mekanizatuetarako 

erabiltzen dira. Tubacex enpresa matrizearena da %100ean.  

 

 TUBACEX INNOVACION AIE: Tubacex-ena da honena akzioen %91,67a. 

Gasteizen du egoitza nagusia, 2009.urtean jarri zen martxan eta bazkideen 

proiektuen identifikazio edota merkatuaren egoerari buruzko ikerketa lanei 

buruzko aholkularitza zerbitzuak ematen ditu.  

 

 TUBACOAT S.L.: Leioan (Bizkaia) du egoitza soziala 2012ko uztailan sortu zen 

enpresa honek. Zeramikaz estalitako altzairuzko produktu luzeen industria 

garapena eta merkaturatzea dira bere egitekoak. Kapitalaren %75a Tubacex 

S.A.rena da, gainontzeko %25a Kera Coat S.L.rena delarik  

(injenieritza zerbitzuak eta bestelako arlo teknikoetan 

aholkularitza zerbitzuak ematen ditu). 

 

 TUBACEX SERVICES S.L.: Tubacex S.A. honen akzioen %81en jabe da. 

Gainontzeko %19aren jabea “Sociedad para el Desarrollo Regional de Cantabria 

S.A.” (Sodercan) da eta Tubacex Services SL-ren egoitza nagusia Santanderren 

(Kantabria) kokatzen da. Honek batik bat altzairuzko edo orokorrean metalezko 

hodiak ekoiztu eta merkaturatzen ditu, soldadura gabekoak eta soldatutakoak.   

 

 METAUX INOX SERVICES (MIS): Lyon-go enpresa bat da, non Frantziako 

merkatuan soldadura gabeko altzairu herdoilgaitzezko 

hodien merkaturatzeaz arduratzen den. Tubacex S.A. da 

honen %100aren jabe.  

 

 TUBACEX AMERICA Inc. : Tubacexek bere produktuak merkaturatzeko Estatu 

Batuetan duen banatzailea. Houston-en du egoitza eta honen partizipazioen 

gehiengoaren jabe da Tubacex S.A.  

 

 IBF: Italiako konpainia honen kapitalaren %65a eskuratu du Tubacex-ek aurten, 

gainontzeko %35a erosteko aukerarekin. 1979an fundatu zen eta aleazio altuko 

eta soldadura gabeko altzairu herdoilgaitzezko tutuak eta hauen osagarriak 

ekoizteaz arduratzen da. Salmenta gehienak Asiara bideratzen ditu.  
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5. irudia: Tubacex enpresa taldearen funtzionamendua eskematikoki. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.irudia: Tubacex S.A. taldeko enpresek elkarrekiko duten lotura eta funtzionamendua azaltzen dira. 

(Tubacex, 2014) 

Taldearen funtzionamendua, laburki azalduta, hauxe da: 

Lehenik eta behin, lehengaiak (nikela, txatarra herdoilgaitza, molibdenoa, 

ferrokromoa…) eskuratu eta Aceralava arduratzen da altzairua ekoizteaz. Altzairu hori 

Tubacex eta Schoeller Bleckmann Edelstahlrohr Gmbh enpresek jasotzen dute eta 

bero-estrusioz , hodiak ekoizten dituzte. Ondoren, altzairu herdoilgaitzezko hodi hauen 

parte bat merkaturatzeko izango da eta beste partea hotzeko tenkatze eta ijezketarako 

erabiltzen dira. Lan hau Tubacex eta Schoeller Bleckmann Edelstahlrohr Gmbh-k 

egiten dute Salem Tube Inc.- ekin batera. Hemendik soldadura gabeko altzairu 

herdoilgaitzezko hodiak ateratzen dira. Azkenik hodi horiek guztiak, bulego 

komertzialen bitartez, Cotubes (Master Distributor) buru delarik, merkaturatzen 

dituzte.  

3. SEKTOREAREN AZTERKETA 

3.1. ESPAINIAKO ETA MUNDUKO EKONOMIAREN EGOERA 

Gure sektorea aztertu aurretik Espainiako ekonomiaren egoera nolakoa den 

begiratuko dugu, izan ere, Tubacex-en balioespen bat egin ahal izateko, beharrezkoa 

da enpresa kokatuta dagoen ingurunearen azterketa bat egitea.  

Lehenik eta behin, azken bost urteotan Espainiako Barne Produktu Gordinak 

(BPG) jasandako bilakaera nolakoa izan den ikusiko dugu (datuak eurotan): 

 

 

 

 

Lehengaiak                    Altzairua            Bero-estrusioa             Ijezketa eta hotzeko tenkatzea 

-Nikela,                                                                     

-Txatar herdoilgaitza                                          Hodiak                                          Hodiak 

-Molibdenoa                    

-Ferrokromoa… 

  

         

Bulego komertzialak                                                                 

                                                Taldeko               AZKEN                 

Osagarriak (Fittings)    Master Distributor   stockak       MERKATUA       
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3.grafikoa: Espainiar estatuko BPG per capitaren bilakaera. 

 

 

 

 

 

 

 

3.grafikoa: Espainiako BPG per capita-ren azken bost urtetako datuak eurotan. (INE, 2014) 

BPGren balioa per capita jaitsi egin da 22.279 €-tara 2013.urtean. Horrela, 

2012tik jasan duen jaitsiera %0,1-ekoa izan da eta 2009tik orain arte jasandako 

bilakaera negatiboa izan da, %2,3an jaitsi da. 

Gainera, biztanleko BPG datuak Autonomia Erkidegoz sailkatuta, 

nabarmentzekoa da daturik onena Euskal Autonomia Erkidegoak duela, 29.959 €-

takoa. Espainiar Estatuko bataz bestekoa (22.279€) %34,5ean hobetzen du. (INE, 2014) 

Ondorengo taulan Espainiar estatuko biztanleria aktiboari buruzko datuak 

agertzen dira. 

1.taula: Espainiar estatuko biztanleria aktibo, landun eta langabe kopurua. 

  2009 2010 2011 2012 2013 

Aktiboak 23.225,40 23.377,10 23.440,30 23.360,40 23.070,90 

Landunak 18.890,40 18.674,90 18.153,00 17.339,40 17.135,20 

Langabeak 4.335,00 4.702,20 5.287,30 6.021,00 5.935,60 

Langabezia-
tasa (%) 

18,7 20,1 22,6 25,8 25,7 

1.taula: Espainiako azken bost urtetako biztanleria aktiboa eta horietatik zenbat pertsona ziren 

landunak eta zenbat langabeak zehazten dira. Honekin batera langabezia-tasa ere zenbatekoa izan den 

kalkulatzen da (datuak mila pertsonatan). (INE, 2014) 
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4.grafikoa: Espainiako landun eta 

langabe kopurua azken bost urtetan.  

 5.grafikoa: Espainiako langabezia-

tasaren bilakaera azken bost urtetan. 

Iturria: (INE, 2014)                                                                        Iturria: (INE, 2014) 

Datu hauei begiratu bat emanez, langabezia-tasa urtetik urtera igotzen joan da 

eta gainera oso balio altuetara iritsi da, biztanleria aktiboaren laurdena baino gehiago 

langabeak baitira. Hala ere, badirudi joera gorakor hau gelditu egin dela, izan ere, 

2012tik 2013ra langabezia-tasa lehenengo aldiz pixka bat jaitsi da, horrela, langabezia-

tasa %25,8 izatetik %25,7 izatera pasatu da. Hala ere, ezin da inondik inora datua 

positiboa denik esan, oso maila altuan mantentzen baita. 

Europako beste zenbait herrialdetako, EEBB eta Japoniako langabezia-tasen 

arteko konparaketa bat egingo dugu ondoren. 

2.taula: Europar Batasuneko, EEBB-etako eta Japoniako langabezia-tasak (%) 

Langabezia-tasa (%) 2009 2010 2011 2012 2013 

Grezia 10,3 14,4 21,2 26,4 27,5 

Espainia 18,7 20,1 22,6 25,8 25,7 

Portugal 11,2 12,3 14,5 16,5 15,4 

Italia 8,3 8,1 9,4 11,2 12,7 

Frantzia 9,9 9,7 9,9 10,6 10,8 

EB28 9,5 9,6 10 10,7 10,6 

Finlandia 8,8 8,1 7,5 7,7 8,4 

Erresuma Batua 7,7 7,8 8,3 7,7 7,1 

Alemania 7,6 6,6 5,6 5,3 5,1 

Austria 4,6 4,2 4,2 4,3 4,9 

Norvegia 3,4 3,4 3,3 3,5 3,6 

EEBB 9,9 9,4 8,5 7,8 6,7 

Japonia 5,3 4,9 4,5 4,2 3,7 
Iturria: (Classora, 2015) 

Azken bost urtetako langabezia-tasak kontutan hartuta, ondorengo grafikoan 

hobeto ikusten den moduan, orokorrean Europa mailan igo egin da, salbuespenak 

salbuespen (Alemanian, Erresuma Batuan edota Norvegian esterako, ez da igoerarik 

eman). Aldiz, Europatik kanpora begiratzen badugu, EEBB-ek eta Japoniak, adibidez, 

lagabezia-tasa jaistea lortu dute urtetik urtera. 
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6.grafikoa: Espainia, EB28, EEBB eta Japoniako langabezia-tasaren bilakaera azken 

bost urteotan (%). 

 

Iturria: (Classora, 2015) 

Hala ere, aipatzekoa Espainiaren kasua, beti egon baita Europar Batasuneko 

langabezia-tasaren bataz bestekoaren gainetik. 

BPG datuei begiratzen badiegu, berriz, Espainiako BPG per capitaren azken bost 

urtetako bilakaera ez dator bat Euroguneko bataz bestekoarekin, izan ere, lehen esan 

dugun bezala, Espainiak joera beherakorra izan du eta aldiz, Eurogunean, zertxobait 

hazi da. 

Gainera, Europatik kanpora, esaterako EEBBetan, BPG per capitak igoera 

izugarria jasan du, batez ere, 2011tik 2012ra bitartean. Japonian, berriz, 2009tik hona 

BPG igotzen ari zen, baina 2013.urtean, jaitsiera nabarmena jasan du.  

3.taula: Europa, EEBB eta Japoniako BPG per capita (€-tan). 

BPG per capita (€) 2009 2010 2011 2012 2013 

Espainia 22800 22700 22700 22300 22300 

Alemania 30000 31500 33000 33600 34200 

Frantzia 30000 30800 31500 31900 32100 

Italia 26400 26800 27300 27000 26700 

Eurogunea 28000 28700 29300 29400 29600 

EEBB 33600 36400 35700 40000 39900 

Japonia 28300 32400 33200 36225 28977 
Iturria: (Datosmacro.com) 
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7.grafikoa: Espainia, Europa, EEBB eta Japoniako BPG per capitaren azken bost 

urtetako bilakaera (€-tan). 

 

Iturria: (Datosmacro.com) 

Honekin guztiarekin ondoriozta daiteke, Europako ekonomia eta EEBBetako 

ekonomiak ez dutela azken bost urteotan bilakaera antzekorik izan, guztiz kontrakoa 

gertatu baita. EEBBetako ekonomia gora doan bitartean, Europakoa behera etorri da. 

Hala ere, azken urteko datuak ikusita, badirudi beherakada horrek hondoa jo duela 

jada eta pixkanaka errekuperatzen hasi dela Europako ekonomia.  

3.2. INDUSTRIA SEKTOREAREN EGOERA 

INE (Estatistiken Institutu Nazionala)-k 2014an argitaratutako datuen arabera, 

horrela sailkatzen dira sektoreka, urte bakoitzaren amaieran zeuden lanpostu 

kopuruak (datuak milaka lanpostu): 

8.grafikoa: Lanpostu kopuruak sektoreka banatuta (mila lanpostu). 

 

8.grafikoa: Sektore bakoitzean dauden lanpostu kopurua adierazten du (datuak milaka lanpostutan). 

(INE, 2014)  

Nabarmentzekoa da sektoreka begiratuz, zerbitzuen sektoreak lanpostu askoz 

ere gehiago hartzen dituela. Industria sektoreari erreparatuz, ondorengo grafikoan 
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hobeto ikus daiteken moduan, Espainiar estatuan azken bost urteotan lanpostu 

kopurua 2647,8 milakoa izatetik, 2242,8 mila lanpostutakoa izatera pasatu da, hau da, 

bost urtetan industria sektoreko lanpostu kopuruak  %15,3an egin du behera.  

9.grafikoa: Espainiar estatuko industria sektoreko lanpostu kopuruaren bilakaera (mila 

lanpostu). 

 

9.grafikoa: Industria sektorean, azken bost urteotan lanpostu kopuruak izan duen bilakaera beherakorra 

adierazten du, datuak mila lanpostutan adierazita. (INE, 2014) 

3.2.1. OINARRIZKO METALEN SEKTOREA 

Aztertzen ari garen enpresaren sektorea identifikatzeko garaian, CNAE kodea 

erabiliko dugu. Kasu honetan, Oinarrizko Metalen sektorearen barruan kokatzen da, 

zehazki, 2420. kodearekin “Altzairuzko tutu, zulodun perfilak eta beste zenbait 

osagarriren ekoizpena” (SABI, 2014). Sektorea orokorrean aztertuz gero, ikusten da 

Espainia mailan, industriako langileen %3,3 oinarrizko metalekin zerikusia duten 

enpresetan lan egiten dutela. Gainera, industria osoaren produkzioaren %6,3 sektore 

honi dagokio. Oinarrizko metalen sektorean lan egiten duten langileen soldatei 

dagokionez, berriz, orokorrean industriako batez besteko soldaten gainetik dago, 

langile bakoitzak jasotzen duen ordainsaria 48 mila €-takoa da gutxi gora behera, 

industriako bataz bestekoa 37,8 mila €-takoa den bitartean.  

Esportazio eta inportazioei dagokienez, oinarrizko metalek industria osoko 

esportazioen %8,5a osatzen dute eta inportazioen %5,5. Oinarrizko metalen sektorean 

sartzen diren enpresa guztien %67,1 enpresa esportatzaileak dira, Tubacex hauen 

artean. Industriako sektore guztiak kontuan hartuta, laugarren esportatzaile handiena 

da oinarrizko metalena, honen aurretik egongo lirateke autoak, kimika eta elikadura, 

edari eta tabakoaren sektoreak. Sektore hau, Espainiako esportazioen tendentzia 

berdina jasaten ari da mundu mailan ere. Hau da, hazkunde ekonomiko garaian, 

sektore  honek pisu handia hartzen du munduko merkatuarekiko. Aldiz, krisi garaietan, 

merkatuan duen pisu hori jaitsi egiten da.  
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Espainiako kasuan, sektore honetako esportazioen %60,4a Europar Batasunera 

zuzenduta dago. Inportazioen kasuan ere, %76,4 Europar Batasunetik sartzen da.  

Ondorengo grafikoan, aurretik aipatutako datuak azaltzen dira. Metalen 

sektoreak orokorrean industriarekiko duen pisua ikusten da, bai Espainiako kasuan eta 

baita Europar Batasunaren kasuan ere, alderaketa bat egiteko.  

10.grafikoa: Oinarrizko Metalen sektoreko adierazleak (Espainian eta Europar 

Batasunean) industria osoarekiko. 

 

10.grafikoa. Grafikoak, oinarrizko metalen sektoreko portzentajeak azaltzen ditu industria osoarekiko 

duen pisua azalduz. Espainia eta Europar Batasuneko bataz besteko datuak konparatzen ditu. Datuak 

2011 urtekoak dira.  (Gobierno de España, 2014) 

Adibidez, Espainian industriako sektorean dauden enpresa guztietatik %0,7 

metalen sektorean aritzen dira, Europar Batasuneko bataz bestekoa %0,9koa delarik. 

Produkzioaren kasuan metalaren sektoreak industria osoarekiko pisu handiagoa du 

(%6.3), Europar Batasunean duenarekin alderatuz (%5.1). Aldiz, industrian aritzen diren 

langileetatik metalen sektorean kokatzen direnen portzentajea berdina da Espainian 

zein Europar Batasunean (%3.3).  

Lehen esanda bezala, Espainian sektore honen  barruan ematen diren 

esportazioak handiagoak dira inportazioak baino. Europar Batasunean alderantziz 

gertatzen da, nahiz eta aldea oso txikia den, izan ere, industriako esportazioen %7,5 

metalen sektoreari dagokio, eta inportazioen kasuan portzentaje hori zertxobait 

handiagoa da, %7,7. 

Ondorengo taulan, metalaren sektorean kokatzen diren enpresen bataz 

besteko emaitzak ikusten dira, eta azken urteotan izandako eboluzioa ikus daiteke. 
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4.taula: Espainiar estatuko metalen sektoreko enpresetako ratio esanguratsuenen 

bataz besteko emaitzak. 

 
2000 2005 2011 2012 

Merkataritza Marjin Gordina (%) 13,2 9,6 3,4 2,4 

Errentagarritasun ekonomikoa (ROI) 11,3 12,6 2,1 4,6 

Errentagarritasun finantzarioa (ROE) 13,5 16,6 0,3 4,8 
Iturria: (Gobierno de España, 2014) 

Garbi ikusten da 2011tik 2012ra, bai errentagarritasun ekonomikoak eta baita 

finantzarioak ere, hobekuntza bat jasan dutela. Hala ere, ez dira inolaz ere krisi aurreko 

datuetara hurbiltzen. 

LANE-k (Lanaren Nazioarteko Erakundea) oinarrizko metalen sektoreari buruz 

argitaraturiko txostenak dioenez, “azken urteotan goraka datorren sektorea da eta 

enplegu eta garapenerako aukerak azaltzen ari dira. Nahiz eta gainontzeko sektoreek 

moduan honek ere krisiaren eragina jasan, ez da hasieran esperotako galerarik izan” 

(LANE (OIT)). Lehengaien prezioen merkatuak gora-behera batzuk jasan ditu. Azken 

aldian prezio oso baxuetan ibili dira lehengaiok, baina azken datuen arabera, pixkanaka 

errekuperatuz datoz prezio hauek eta horren ondorioz, sektoreko emaitzak geroz eta 

positiboagoak izaten ari dira. 

Konkretuki altzairuaren produkzioari begiratuz mundu mailan, azken urtean 

bataz beste %1,4 egin du gora “Metales y Metalurgia” aldizkariaren arabera. Bertan 

aipatzen du, “bereziki altzairuaren produkzioan gora egin duten herrialdeak Txina, 

Japonia edota India” direla. Aldiz, “Europar Batasuneko Alemania, Espainia, Frantzia 

eta Italiako produkzioek zertxobait behera egin dute” (Metales y metalurgia). 

Hala ere, honekin lotuta datorren beste albiste bat argitaratu zuen aldizkari 

berak 2014.urte amaieran. “Txinak 2015ean, bere altzairu esportazioak murriztu 

egingo ditu, izan ere, orain arte ordaindu behar izan ez dituzten zergak ordaintzen hasi 

beharko dute” eta badirudi, honen eraginez esportazio horiek jaitsi egingo direla. 

Albiste hau oso positiboa da dudarik gabe gure enpresentzat. Txinako esportazioek 

behera egiten badute, munduko eskarien aurrean erantzuteko aukera gehiago izango 

dutelako (Metales y metalurgia). 

3.2.2. ALTZAIRU HERDOILGAITZEZKO HODIEN EKOIZPEN SEKTOREA 

Soldadura gabeko altzairu herdoilgaitzezko hodien sektorearen azterketa 

egiteko, lehenik eta behin, honako datu hauek ematen ditu Tubacex enpresak berak 
(Tubacex, 2013): 

Lehenengo lekuan, altzairua bera ekoizten duten enpresak egongo lirateke, 

urtean bataz beste 1.490 milioi tona ekoitziz. Sektore honen barruan daude, hala nola, 

Arcelor Mittal edota Nippon steel. 
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Ondoren soldatutako tutuetara (herdoilgaitzak nahiz karbonozkoak) igarotzen 

gara. Hemen TMK Errusiarra, Arcelor Mittal bera edota Baosteel Txinatarra bezalako 

enpresak aurki daitezke eta hauek bataz beste urtean 85 milioi tona ekoiztea lortzen 

dute.  

Hurrengo taldeak soldadura gabeko hodiak ekoizten ditu, baina karbonodunak. 

Guztira, urtean bataz beste 36 milioi tona ekoizten dira eta talde honetan sartzen dira 

adibidez, TMK, Sumitomo Japoniako enpresa talde erraldoia, Argentinako Tenars edo 

Vallourec Frantziarra. 

Ondorengoek, berriz, altzairu herdoilgaitza ekoizten dute: Acerinox enpresa 

euskaldunak, egoitza nagusia Alemanian duen ThyssenKrupp edota Hego Koreako 

POSCO. Hauek urtean bataz beste 32 milioi tona altzairu ekoizten dute. 

Azkenik, balio erantsi handiena duen produktuaren merkatura heltzen gara, 

soldadura gabeko eta altzairu herdoilgaitzez egindako hodien ekoizpena. Nola ez, talde 

honetan sartzen da Tubacex. Baina ez da enpresa bakarra, izan ere, Tubos Reunidos 

enpresa taldeak ere, altzairu herdoilgaitzezko eta soldadura gabeko tutuak ekoiztu eta 

merkaturatzen ditu. Bien artean, urtean bataz beste 0,3 milioi tona ekoizten dituzte 

(Tubacex, 2013). 

Altzairu herdoilgaitzezko hodien ekoizpen sektorearen ezaugarriak zehazten ditu 

Tubacex-ek: 

 Eskariaren gorakada %6koa izan dela 1993-2010 urte bitartean. 

 Altzairu herdoilgaitzak beste edozein materialek baino bizi erabilgarri luzeagoa 

duela eta gainera ez duela mantentze beharrik. 

 Altzairu herdoilgaitzaren prezioak jaistean, efektua nabarmena izaten dela 

hodien prezioetan. 

 Hazkunde globalak, altzairu herdoilgaitza bezalako produktu seguruagoak eta 

garbiagoak eskatzen dituela. 

 Altzairu herdoilgaitza %100ean dela birziklagarri. 

 Bidaiak ondo jasaten dituen produktua dela (Tubacex, 2013). 

 

3.2.3. PETROLIO ETA GASAREN SEKTOREA 

Tubacex-ek hainbat aldiz aipatu duen moduan, petrolio eta gasaren 

sektorearen barruan, munduko erreferenteetako bat izatera heldu nahi du. Sektore 

honek balio erantsi altua duten produktuak eskatzen ditu. Petrolio eta gasaren 

indusketa geroz eta konplexuagoa bihurtzen ari da eta hortaz, geroz eta produktu 

kualifikatuagoak eskatzen ditu. Horregatik, oraindik munduan oso enpresa gutxi 

daudenez, mota honetako tutuak egiten dituztenak, sektore honetan Tubacex-ek 

aurrera egiteko aukera bat ikusi du. Horregatik, petrolio eta gasaren sektorearen 

nondik norakoak aztertuko ditugu.  
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3.2.3.1. OCTG HODIEN EKOIZPENA 

OCTG laburduraz ezagutzen diren hodiak, ingelesez Oil Country Tubular Goods 

izenekoak, petrolio putzuetarako erabiltzen diren altzairuzko hodiak dira eta hauen 

bitartez, lur-azpian aurkitzen den petrolioa, gasa edota ura ateratzen da. Tubacex-en 

kasuan, 2009.urtean hasi zen honelako hodiak ekoizten, etorkizunera begira sektore 

honetan aukera handiak ikusi 

zituztelako. Gainera, urte honetan 

bertan, I+G+b eta merkaturatze 

arloetan  “Vallourec & 

Mannesmann”-ekin akordio 

estrategiko bat burutu zuen. 

Sektore honetan munduko 

liderrarekin akordio hau egitea, 

dudarik gabe, Tubacex-entzat izugarrizko aurrerapena izan da produktu honen 

eskaintza indartzeko balio izan baitio.  

Munduko OCTGen ekoizle garrantzitsuenak:  

 “US STEEL” EEBB-etako altzairu ekoizlerik garrantzitsuena da. 1901. urtean 

fundatu zen eta ordutik aurrera etengabe aritu da altzairuaren eta altzairuzko 

hodien ekoizpenean berrikuntzak sartzen. (United States Steel Corporation) 

 

 “TENARIS” enpresa multinazionalak matrizea Luxenburgon duen arren, egoitza 

soziala Buenos Airesen kokatzen da, Argentinan sortu baitzen “Tenaris” eta 

bertatik ateratzen baitira erabaki guztiak. Nahiz eta soldadura gabeko 

altzairuzko hodiak ere ekoiztu, batez ere OCTG hodiak ekoizteaz arduratzen da, 

sektore honetako munduko erreferenteetako bat bihurtuz. (Tenaris) 

 

 “VALLOUREC” 1931. urtean Parisen (Frantzian) sortu zen eta orain arte 

altzairuzko piezak eta hodiak ekoiztu ditu. Petrolio eta gasaren sektorean 

enpresa liderra da eta bere OCTG hodiak erabiltzen dira batez ere, oso 

sakonera handiko esplorazioak daudenean eta presio oso altuak eta muturreko 

tenperaturak jasan behar izaten diren lekuetan. (Vallourec and Mannesmann) 

 

 “SUMITOMO” enpresa talde japoniarrak ere, beste zenbait produkturen 

artean, OCTG hodiak ekoizten ditu. Egoitza soziala Tokion kokatzen den arren 

baditu lantegiak Amerika, Erresuma Batua, Singapur, Dubai eta Txinan ere. 
(Sumitomo Corporation, 2014) 
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3.2.3.2. OCTG-EN ETORKIZUNA 

Metal Bulletin Research-en (industria eta metalaren inguruko datuak, 

kontsultak eta analisiak burutzen dituzten espezialistek osatzen duten konpainia 

internazionala) azken ikerketaren arabera, “OCTG hodien ekoizpenak hainbat aldaketa 

jasan ditu azken urteotan baina badirudi etorkizun positiboa duela sektore honek” 

(Metal Bulletin Research, 2013). 2013.urtean egindako azterketaren 

arabera, “ekonomia baldintzak nahiko kaxkarrak izan direnez, 

OCTGren eskariak motelagoak izaten ari dira. Adibidez, 2009 eta 

2011.urte bitartean, OCTG-en kontsumoak gora egin zuen 

petrolio/gas sektoreak aurrerapen teknologikoak jasan zituelako” 

(Metal Bulletin Research, 2013). Baina 2012.urtean: 

- Gas naturalaren EEBBetako prezioek behera egin zuten. 

- Europako zorraren krisia etorri zen. 

- Txinako BPG-aren hazkunde motela zela eta merkatuan kezkak nagusitu ziren. 

Arrazoi hauek OCTGren munduko eskariaren gorakada geldotzea lortu zuten. 

“Herrialde batzuetan, Hego-Amerikan eta CEI (Estatu Independenteen Komunitateak)-n 

esaterako, OCTGren kontsumoak tendentzia beherakorra hartu zuen” (Metal Bulletin 

Research, 2013). 

Hala ere, OCTGren merkatuaren etorkizunaz hitz egiterakoan, Metal Bulletin 

Research-eko ikerlariak oso positiboak dira, izan ere, egin dituzten kalkuluen arabera, 

“Global OCTG demand is expected to grow al 4.5% CAGR” (Metal Bulletin Research, 2013), 

hau da, hemendik aurrera urteko OCTGen eskariak %4,5ean haztea espero dela.  

Hala ere, petrolioaren prezioak eragin nabarmena du 

Tubacex-en negozioengan. 2013.urtean zehar petrolioaren 

prezioaren bilakaera aztertuz ikusten zen honen tendentzia 

gorakorra zela eta Tubacex honen aurrean oso positibo azaldu zen 

OCTG-etan egiten ari zen inbertsioengatik. Baina joera horrek 

2014.urtean kontrako bidea hartu zuen eta petrolioaren prezioak 

minimo historikoetara erori ziren.  
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11.grafikoa: Brent petrolioaren prezioaren bilakaera ($/barril unitatetan) 

 

11.grafikoa: Brent petrolioaren prezioak azken hilabeteotan jasandako bilakaera. Datuak dolarretan 

daude adierazita barril bakoitzeko. Azken urtean beherakada izugarria jasan du petrolioaren prezioak 

(Cinco Días- Mercados. Petróleo Brent). 

Hori horrela izanda, 2015erako aurreikuspenak egin dituzte hainbat analistek 

eta euren iritziz, 2015eko “Brent petrolioaren prezioaren bataz bestekoa 82,5 

dolar/barril ingurukoa izango da” (Expansión. Mercados, 2014), hasieran aurreikusten 

zutena baino 11 dolar gutxiago. Noski, iritzi aldaketa honen atzean azken hilabeteko 

prezioaren beherakada izugarria dago.  

 

3.3. TUBACEXEN LEHIAKIDE NAGUSIAK 

Tubacex-ek bere sektorean dauzkan Espainiako lehiakide nagusiak hauek dira: 

 TUBOS REUNIDOS: Soldadura gabeko altzairuzko hodiak ekoizten ditu, hiru 

motatako altzairua erabiltzen du: karbonikoa, aleatua eta herdoilgaitza. 

Munduko 100 herrialde baino gehiagotan ditu bezeroak. Beren produktuak, 

industria energetikoan (gas eta petrolio arloan), industria petrokimikoan eta 

industriako makinaria eta aplikazio berezietan erabiltzen dira, batez ere. 

Egoitza soziala Amurrion (Araba) du eta Bilbon eta Madrilen 

ere baditu bulegoak. Taldeko enpresak dira “Tubos 

Reunidos Industrial” (Amurrio), “Acecsa” (Iruñea), 

“Productos Tubulares” (Bizkaia), “Almesa” (Bartzelona) eta 

“Inauxa” (Amurrio). Espainiako balio merkatuan kotizatzen du, 120 urte baino 

gehiagoko esperientzia eta ezagutzak ditu eta bere web orrian adierazten 

dutenez, markatu duten helburu nagusia “bezeroen arreta maila hobetzea” 

izango da. (Tubos Reunidos, 2014) 

 ACERINOX:  Bulego zentrala Madrilen duen enpresa hau altzairu 

herdoilgaitza ekoizteaz arduratzen da. Nahiz eta hodiak ez egin 

Tubacex enpresaren lehiakidetzat hartuko dugu, izan ere, 
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munduko liderra da altzairu herdoilgaitzen ekoizpenean. Sare komertzial zabala 

du eta 36 herrialdetan ditu filialak. Hala ere, salmentak 80 herrialdetara 

zabaldu ditu jada. Espainian lantegiak ditu Gibraltargo eremuan, Igualadan 

(Katalunia) eta Ponferradan (Gaztela eta Leon). Espainiatik kanpo EEBB-n, 

Hegoafrikan eta Malaisian ditu lantegiak. (Acerinox, 2014) 

 

 ARCELOR MITTAL: Sektore siderometalurgiako munduko enpresarik handiena 

da, izan ere, mundu osoan 310.000 langiletik gora ditu. 

2013an “World Steel Asociation”-ek argitaratu zuen 

ranking-aren arabera, munduko altzairu ekoizlerik 

nagusiena da ArcelorMittal, urtean zehar 96 tona altzairu ekoiztu baitzituen 

gutxi-gora-behera (World Steel Asociation, 2014). 2006an Mittal Steel eta Arcelor 

enpresak batu zirenean fundatu zen. Luxenburgoko hirian du egoitza nagusia. 

Batik bat altzairuaren ekoizpenean aritzen da baina altzairu herdoilgaitzezko 

hodiak ere ekoizten ditu. Europa, Asia, Afrika eta Amerikan ditu lantegiak eta 

horri esker munduko merkatu nagusi gehienetara heltzen da. Euskal Autonomia 

Erkidegoari dagokionez, bai Bizkaian eta baita Gipuzkoan ere lantegiak ditu 

(ArcelorMittal).  

 

 INOXIDABLES DE RÁBADE S.A.: 1989an Lugon (Galizia) sortutako enpresa 

honek, gehienbat nekazal-elikadura, kimika eta petrokimika, farmazia, 

automozioa eta eraikuntza sektoreetara bideratzen dituzten altzairu 

herdoilgaitzezko tutuak ekoizten ditu. Baina enpresa honen kasuan, 

soldatutako tutuak dira ekoizten dituenak eta ez soldadura gabekoak (Tubacex-

ek ekoizten dituenak). 55 langilez osaturiko enpresa da eta azken urteotako 

finantza- egoerari begiratuz, nabarmentzekoa da azken hiru urteotan adibidez, 

pixkanaka krisialdiaren aurreko salmenta bolumenetara 

errekuperatuz doala eta ekitaldiko emaitza ere geroz 

eta positiboagoa izaten ari dela (SABI, 2014). 

 

 SIDERURGICA DE TUBO SOLDADO TUBULAR GROUP S.A. 

(STS): 1990ean Arabako Alegria-Dulantzi-n fundatutako 

enpresa. 90 langile inguru ari dira bertan lanean eta 

soldatutako altzairuzko eta diametro handiko tutuen ekoizpenean enpresa 

liderra da. Nazioartean ere burutzen ditu salmentak eta batez ere, gasa, 

petrolioa eta uraren sektoreetara bideratzen dira salmenta horiek. Azken 

urteotan salmentak zertxobait jaitsi arren, nahiko konstante mantentzea lortu 

du (STS tubular group). 

 

 TRANSFORMACIONES METALURGICAS S.A. (TRANSMESA): Hotzean 

estiratutako, karbonodun altzairuzko eta aleazio baxuko tutuak ekoizten ditu. 
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Enpresa Kataluniarra da eta 1944an fundatu zen. 2008tik 

aurrera Eslovakiako Zeleziarne Podbrezová a.s. enpresa 

taldearen parte da. Bere ekoizpenaren %80a esportatzen dute. 120 langile 

inguruko enpresa honek azken urteotan emaitza haztea lortu du, batez ere, 

salmenten errekuperazioari esker (Transmesa). 

 

 CONDESA FABRIL: 1972an Legution hasi zuen bere tutuen ekoizpena. 1954ean 

fundatutako Condesa enpresa taldearen barruan sortu zen. Talde hau 

Europa mailan garrantzitsuenetakoa da altzairu herdoilgaitzezko 

tutuen ekoizpenean. Nahiz eta azken urteotan bere emaitzen joera 

negatiboa izan, 2013. urtean, emaitza negatiboak izatetik positiboa izatera 

pasatu zen. Batik bat, ustiapeneko emaitzetan izandako gorakadarengatik (SABI, 

2014). 

MUNDU MAILAKO LEHIAKIDEAK: 

 SANDVIK: Enpresa hau 1862an fundatu zuen Göran Fredrik Göransson -ek 

Suediako Sandviken hirian. Teknologia altuko ingeniari industrial talde bat da, 

eta munduko liderra mekanizatu, materialen teknologia, mehatze eta 

eraikuntzan. 47000 langile inguru ditu 130 herrialdetan 

banatuta. Gutxi-gora-behera bere urteko salmentak 

87000 milioi koroa suediar (eurotan 9600 milioi inguru) 

–etakoak dira. Altzairu herdoilgaitzezko tutuak ez ezik beste zenbait produktu 

ere ekoizten ditu: karburo porlanezko soluzioak, eraikuntza eta lanabesak, 

labeetako produktuak eta berogailu sistemak, mehatzetarako ekipo eta 

erremintak, altzairu herdoilgaitzak, titanio eta aleazio bereziak, altzairuzko 

gerriko eta prozesamendurako sistemak… (Sandvik, 2014) 

 

 VALLOUREC & MANNESMANN TUBES: 1997an Vallourec 

frantziarra eta Mannesmann alemaniarraren arteko joint-venture 

bitartez fundatutako enpresa da. Ekoizpen fabrikak ditu Europa, 

Brasil, EEBB eta Txinan eta soldadura gabeko altzairuzko hodien 

ekoizle garrantzitsuenetakoa da. Gutxi gora behera urtean eta mundu osoan 

zehar, 3 milioi tona tutu saltzen dituzte (Vallourec and Mannesmann).  

 

 SUMITOMO: Taldeak bere fundatzailea izandako Masatomo Sumitomo-ren 

izena hartzen du. Honek sortu zuen 1630ean enpresa hau sendagai eta liburu 

denda baten modura. Ondorengoek enpresarekin jarraitu eta hainbat aldaketa 

jasan ondoren gaur egun produktu eta zerbitzu ugari eskaintzen dituen 

enpresa-talde erraldoia da. Hauek dira enpresak eskaintzen dituen produktu 

eta zerbitzuak: elikagaiak, eraikuntzarako 

materiala, egurra, kimika, elektronika, metalezko 
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produktuak (altzairu herdoilgaitzezko hodiak, aluminioa…), baliabide mineralak 

(kobrea, ikatza…), argindarra eta energia, makineria, garraio zerbitzuak, 

higiezinak (eraikuntzak, parke industrialak…), informazio eta telekomunikazioa, 

supermerkatuak, farmaziak, finantza eta aseguruak, ingurugiroari lotutako 

hainbat zerbitzu (birziklapena, energia berriztagarriak…)... (Sumitomo Corporation, 

2014) 

Lehiakide hauek kontutan hartuz, honela gelditzen da sektore honetako 

munduko merkatuaren banaketa: 

12. grafikoa: Sektoreko munduko enpresen merkatu-kuotaren banaketa. 

 

12.grafikoa: Grafiko honek, soldadura gabeko altzairu herdoilgaitzezko hodien munduko merkatua nola 

dagoen banatuta adierazten du, eta lehiakide garrantzitsuenen merkatu-kuota zenbatekoa den. (Cluster 

Conocimiento, 2001) 

Grafiko honetan ikusten den moduan, Sandvik da altzairu herdoilgaitzezko 

tutuen munduko merkatuko liderra %25eko merkatu kuotarekin. Honen atzetik 

kokatzen da Tubacex, arestian esanda moduan, munduko merkatuko %21eko 

kuotarekin, munduko  bigarren ekoizle garrantzitsuena da. Atzetik daude Sumitomo 

eta Vallourrec & Mannesmann %17ko eta %14ko merkatu kuotekin, hurrenez hurren.  

Hori munduko lehiakideei dagokionean. Baina orain Euskal Autonomia 

Erkidegoko lehiakide garrantzitsuenarekin konparaketa bat egingo dugu. Tubacex vs. 

Tubos Reunidos. 

Tubacex-ekin konparaketa bat egiteko adibiderik garbiena da Tubos Reunidos. 

Sektore berekoak izateaz gain, biak dira enpresa euskaldunak, arabarrak, eta biek 

Espainiako Burtsan kotizatzen dute. Hala ere, Tubos Reunidos enpresa txikixeagoa da 

1000 langile ingururekin eta urtean bataz beste 300-400 milioi eurotako salmentak 

izaten ditu (Tubacex-en 1900 langile inguruk egiten dute lan eta salmentak, bataz 

beste, 400-500 milioi €-tara iristen dira).   

Sandvik; 25% 

Tubacex; 21% 

Sumitomo; 
17% 

V&M; 14% 

Sanyo; 5% 
Besteak; 18% 
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Ondoren egingo dugu Tubacex-en emaitzen azterketa sakonago bat, baina 

gainetik pixka bat Tubos Reunidosekin konparaketa bat egitearren, Tubacex sektorean 

oso ondo kokatutako enpresa bat da eta Tubos Reunidosek ez bezala, azken lau 

urteotan salmentek joera gorakorra izan dute. Tubos Reunidosek ez du lortu joera 

gorakor hori edukitzea, baina bai salmentak nahiko konstante mantentzea. Honekin 

atera daiteken lehen ondorioetako bat izan daiteke, sektorea nahiko ondo eusten ari 

dela eta etorkizunerako sektorearen azterketa egin ostean, aurreikuspen nahiko 

positiboak egin daitezkeela.  

Emaitzetan, berriz, aldea nahiko nabarmena da, zeren Tubacex-ek azken bost 

urteotan emaitzaren bilakaera oso gorakor eta positiboa jasan duen bitartean, Tubos 

Reunidosek gora-behera nabarmenak izan ditu eta gainera azken hiru urteotako joera 

beherakorra da.  

Ondorengo grafikoan ikus daiteke gainontzeko lehiakideek azken bost urteotan 

jasandako salmenten eboluzioa. 

13. grafikoa: Tubacex eta honen Espainiar estatuko lehiakideen  salmenten bilakaera. 

 

13.grafikoa: Tubacex eta honen lehiakideek azken bost urteotan izan dituzten salmenten bilakaera 

adierazten da (datuak milioi €-tan). (SABI, 2014)  

Lehen begiratuan ondoriozta daiteke gainontzeko lehiakideen salmentek ez 

dutela jasan hainbesteko aldaketarik, ez gorakorrik eta ezta beherakorrik ere. Beraz, 

nahiz eta Transmesa eta Inoxidables de Rábade enpresek joera gorakor txiki bat jasan 

duten eta Condesa Fabrilen kasuan alderantzizko joera antzeman daitekeen,  

salmentak orokorrean nahiko konstante mantendu dira. Azpimarratzekoa, beraz, 

Tubacex izan dela salmenten joera gorakor handiena jasan duena, eta aldiz, Tubos 

Reunidos, salmenten joera beherakor handiena jasan duena.  

 

4. AMIA ANALISIA 

Analisi espezifikoarekin hasi aurretik, enpresaren ingurune orokorra aztertuko 

dugu. Esan beharra dago, 1963an enpresa fundatu zenetik, hainbat aldaketa jasan 

dituela gure inguruneak. Bai ingurune naturalari dagokionez, bai ingurune 
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teknologikoari dagokionez, demografikoari, ekonomikoari, sozialari, kulturalari edota 

baita politiko-legalari dagokionez ere. Baina Tubacex-ek aldaketa guzti horietara 

moldatzen jakin izan du urte guztiotan eta aurrera jarraitzen du momentu bakoitzean 

estrategia egokiak gauzatuz.  

Hasteko, momentu honetan, hain garrantzitsua den  ingurugiroaren aldeko 

kudeaketa sistema bat erabiltzen dute taldeko enpresek. Honela, lantegiak kokatuta 

dauden lekuetan, kutsadura ekiditea lortu nahi da. 

Bezeroen aldetik, ikusten da kopurua asko hazi dela, batez ere, eremu 

geografiko hedatuago batera zuzentzen direlako Tubacex-ek ekoiztutako hodiak. Baina 

hodi horiek zuzentzen zaizkion sektoreak ez dira aldatu eta ez du ematen epe-

laburrera behintzat aldatuko direnik, beti egon baita Petrolio eta Gasarekin edo 

energiaren sortzearekin lotuta.  

Aipatu beharrekoa baita ere, azken urteotan denok jasan dugun krisialdia. 

Tubacex-en emaitzetan ere eragina izan du, noski. Adibidez, 2007an sekulako emaitza 

positiboa lortu zuen eta 2008rako emaitza hori %26an jaitsi zen. Baina jaitsiera hori 

gehiago antzemango da hurrengo bi urteetan, izan ere, 2008tik 2009rako emaitzaren 

jaitsiera %99koa izan zen. Eta 2010ean emaitza negatiboa izatera iritsi zen (2002az 

geroztik ez zuen emaitza negatiborik izan). 2011n, ordea, egoera horri buelta emateko 

gai izan zen salmenten igoeraren eraginez eta azken bi urteotan joera positibo horri 

eutsi ahal izan dio. Hala ere, hau guztia aurrerago aztertuko da sakontasunez.   

Ondorengo taulan, AMIA analisiaren bitartez, Tubacex-ek bere ingurunean 

aurki ditzaken aukera eta mehatxuak eta Tubacex beraren indarguneak eta ahuleziak 

zehazten dira: 
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5.taula: AMIA analisia. 

Aukerak Mehatxuak 

- Globalizazioa 
- Sektorean sarrera-hesiak 

- Klima aldaketa 
- Lehiakideak suspertzen 

  

Indarguneak Ahuleziak 

- Integrazio bertikala 
(altzairuaren ekoizpena) 

- Langileen segurtasuna 

- Ekoizpen kostu baxuak 
- Integrazio horizontala (beste 

enpresak erosiz/merkatu 
kuota haziz) 

- Lehiakideekin akordioak 
- Balio erantsia duten 

produktuen ekoizpena 
- Bere “know how” 
- Dibidenduen banaketa 

- Emaitzak lehengaien 
prezioekin baldintzatuta 

- Euroaren balio-igoera 

 
Iturria: norberak eginda 

 

  
Enpresak bere onurarako erabili ditzaken kanpo faktoreak edo aukerak 

azaltzerako garaian, lehenik eta behin garbi antzeman da azken urteotan gertatu den 

merkatuaren globalizazioa. Tubacex-ek oso ondo kudeatu du aukera hau. Lantegiak 

nahiz bulego komertzialak zabalduz munduko hainbat herrialdetan. Arestian azaldu 

dudan moduan, munduko bigarren altzairu herdoilgaitzezko tutuen ekoizle handiena 

bilakatu da. Gainera, salmenten igoerari eusteko aukera dauka orain, krisialdiaren 

amaiera antzeman daitekeenean.  

Gainera, sektorean sartzeko sarrera-hesiei esker, lehiakideak ugaritzea zailtzen 

du. “Esperientzia eta maila altuko ezagutza teknikoak eskatzen ditu sektore honek, eta 

gainera, hasieran oso inbertsio altua egin behar da eta ondoren finantza 

errekuperazioa oso motela da” (Cluster Conocimiento, 2001). Hau guztia, lehiakide 

berrientzat oztopo handia da. 

Enpresak aurki ditzaken mehatxuen artean, azken urteotan hain zabalduta 

dagoen klima aldaketaren gaia aurki dezakegu. Orokorrean industriak, eztabaida 

honen inguruko presioa jasan behar izan du eta sektorean, karbonoaren maila 

gutxiagotu beharra dagoela salatu dute.  

Mehatxu bezala hartu daiteke, baita ere, lehiakideak ere pixkanaka suspertzen 

ari direla ikustea. Nahiz eta honek bere alde ona ere baduen (sektorearen egoera 

hobetzen ari denaren seinale), gerta daiteke susperraldi hau lehiakideren batek hobeto 

aprobetxatzea eta Tubacex-i lanak zailtzea. 
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Tubacex-en barne analisiarekin jarraituz, enpresa taldearentzat indargune 

garrantzitsua da integrazio bertikala, izan ere, altzairu herdoilgaitzezko hodiak 

ekoizteko behar duen altzairua berak ekoizten du. Honela, edozein presazko 

eskaeraren bat baldin badago, hobeto eta azkarrago kudeatu dezake eskaera hori, 

altzairua berak ekoiztean, ez duelako beste inoren zain egon beharrik. Lehiakideekin 

konparatuz, ez du ia inork estrategia hau jarraitzen. Horregatik, enpresarentzat oso 

estrategia garrantzitsua da, bere sektorean bereiztu egiten delako lehiakideengandik. 

Gainera, honekin lotuta, ekoizpen kostu baxuak mantentzea lortzen du.  

Baina integrazio bertikala ez ezik, horizontala ere jarraitzen du. Urteetan zehar 

beste enpresa batzuk erosiz (adibidez, Schoeller Bleckmann Edelstahlrorh AG edota 

orain eskuratu berri duen IBF) produktibitatea eta ezagutza maila handitzea eta batez 

ere, mundu mailan zuen merkatu kuota handitzea lortu du. Gainera, kasu honetan 

enpresa austriar eta italiarraren erosketak, lehiakide gutxiago izatea esan nahi du. 

Baina enpresak erosi beharrik gabe ere lehiakideekin akordioak izatera heldu da. 

Aipatzekoa “Vallourec & Mannesmann” enpresarekin lortutako akordioa I+G+b –ren 

arloan.  

Ez da ahaztu behar Tubacex-en estrategiatan sartzen dela balio erantsia duten 

produktuak ekoiztea. Altzairu herdoilgaitzezko hodien ekoizpenean espezializatzea izan 

zen hasiera batean hartu zen erabakirik garrantzizkoena. Orain, aldiz, OCTG hodietan 

espezializatzen hasi da. Oso balio erantsi altuko produktua da, munduan enpresa gutxi 

direlako honelako hodiak ekoizten dituztenak eta gainera etorkizunera begira, badirudi 

estrategia hau oso aukera ona izango dela.  

Gaineratu, Tubacex-en “know how”-a bere produktuen ekoizpen prozesuari. 

Izan ere, “munduko soldadura gabeko altzairu herdoilgaitzezko hodien ekoizle bakarra 

da, ekoizpena lehengai koadratutik hasten duena. Betidanik egin du horrela, eta honek 

ere ekoizpen kostuak jaistea ekartzen du” (Cluster Conocimiento, 2001).  

Enpresarentzat edo hobeto esanda, enpresako akziodunentzat, urtero 

dibidenduak banatzea ere puntu positibotzat hartzen da, enpresa errentagarria izaten 

ari den seinale baita. 

Baita ere aipatu, Tubacex-ek ekoizpenaren %90 inguru Espainiatik kanpo 

saltzen duela eta hortaz, Espainiako ekonomia egoera txarrak ez dio hainbeste 

eragiten. 

AMIA diagnostikoarekin amaitzeko, enpresak eduki ditzaken ahuleziak ikertuko 

ditugu. Sektore honetako arazorik garrantzitsuenetako bat langileen segurtasun eta 

osasunarekin lotuta dago. “Oinarrizko metalen sektorean, industriako beste edozein 

sektoretan baino arrisku handiagoa dago langileak lesio larriren bat jasateko, metal 

likido eta oso toxikoak diren beste produktu kimikoekin lan egiten dutelako” (LANE (OIT)). 

Hala ere, langileen segurtasunaren gaiarekin jarraituz, Tubacex lanean ari da 

egoera hori hobetzeko eta 1996.urteaz geroztik, Lan Arriskuen Prebentzio Plan bat jarri 
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zuen martxan. Honi esker, 2007an TTI (Tubacex Tubos Inoxidables) eta Acerálava-k 

OHSAS 18001 ziurtagiria (osasun eta segurtasun arlokoa) lortu zuten. 

Beste alde batetik, honelako hodien ekoizpenera dedikatzen diren enpresak, 

oso baldintzatuta daude lehengaien prezioengatik. Izan ere tutuak ekoizteko 

funtsezkoak diren nikela, molibdenoa edota kromoa bezalako lehengaien prezioak, eta 

baita petrolioarenak ere, behera egin ezkero, oso nabarmen ikusten da enpresen 

emaitzen beherakada. Lehengaien prezioek behera egiten dutenean, aleazioen 

errekargua jaitsi egiten da eta hortaz, salmenten zenbatekoek ere jaitsiera antzematen 

dute. Aldiz, lehengai horien prezioak pixka bat igoz gero, salmenten zenbatekoa igo eta 

ekitaldiko emaitzak errekuperazio bat jasaten du.  

Lehengaien azken urteotako prezioen bilakaerari begiratuz gero, beheranzko 

joera izan dute. Baina 2014ko ekitaldian zehar prezio horietan gorakada bat nabaritu 

da eta hori izan da, besteak beste, Tubacex-ek 2014 ekitaldian izan dituen emaitza 

onen arrazoietako bat. Hala ere, lehen aipatu moduan, petrolioaren prezioak 

beherakada izugarria jasan du azken hilabeteotan eta etorkizunera begira, Tubacex-ek 

petrolio sektorerako dituen estrategiak, agian zalantzan jartzekoak dirudite. 

14. grafikoa: Nikelaren prezioaren bilakaera ($/tona unitatetan). 

 

14.grafikoa: Nikelaren azken hilabeteotako prezioen bilakaera gorabeheratsua adierazten du 

dolar/tona-tan (Bolsamanía - materias-primas/cotización de Niquel, 2015).  

Azkenik, euroaren apreziazio edo balio-igoera puntu negatibo bat da Tubacex 

bezalako enpresa esportatzaileentzat, munduko beste herrialdeei begira 

lehiakortasuna galtzen baitute. Gogoratu Tubacex-ek ekoizpenaren %90a esportatzen 

duela Espainiatik kanpo.  

 

5. TUBACEXEN ETORKIZUNERAKO PLAN ESTRATEGIKOA 

2013ko uztailan, Tubacex-ek bere plan estrategiko berria aurkeztu zuen. 

Hurrengo bost urtetan zehar gauzatu beharko diren helburu nagusiak lau izango dira 

(Tubacex, 2013): 
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1. Bost urtetan, enpresa taldearen balioa bikoiztea. Hau lortzeko hainbat 

estrategia jarriko ditu martxan. Salmenta kanalak zabalduz, prezio politikak 

aztertuz, finantza kostuei arreta jarriz edota errotazio fondoaren kudeaketari 

esker. Ekoizpenaren bikaintasuna eta negozio-estrategiari esker, errotazio 

fondoaren murrizketa handiari loturik, eta ondorioz, zorraren murrizketari 

esker, emaitzak hobetzea lortuko da. Honi esker, akziodunentzat kutxa fluxuek 

gorakada nabarmena jasango dute. 

 

2. Merkatuaren hegazkortasuna murriztea. Dibertsifikazioari esker (bai 

produktuena, bai geografiari dagokiona, eta baita merkatuarena ere), aliantza 

eta azpi-kontratazioei esker eta “Break even” edo puntu hilaren (momentu 

horretan emaitza “0” izan dadin, gutxienez saldu behar diren produktu kopurua 

adierazten du, hau da, salmenta unitate bakoitzean sarrera eta kostuak 

berdinak izatean) kudeaketari esker. 

 

3. Bezeroen hornitzaile nagusia izatea. “Bikaintasunerantz hurbildu” (Tubacex, 

2013) nahi dute. Horretarako kontutan izango dituzte beren produktuek lortu 

beharreko ezaugarri  hauek: fidagarritasuna, kalitatea, zorroztasuna, tratu ezin 

hobea izatea…  

 

4. Pertsonek lan egin nahi duten enpresa bat izatea. Langileek euren satisfazio 

pertsonala eta ilusioa bilatzea lortu nahi da. Horretarako ezinbestekoa da lan-

segurtasuna. Ondoren, langileei enpresaren kultura nolakoa den ezagutarazi 

nahi zaie eta inkestak egin, komunikaziorako politika bat ezarri, garapen 

pertsonala lortu eta errekonozimenduak egin. 

Lau estrategia horiek burutzeko bi zutabe garrantzitsu azpimarratzen ditu 

enpresak: “bere produktuei balio erantsi bat gehitzea eta ekoizpenean bikaintasuna 

lortzea” (Tubacex, 2013). 

Tubacex-en ustez, balio erantsi bat izango duten produktuak ekoiztuko dituzte 

batez ere sektore hauetarako: 

 Petrolio eta gasa. Bilaketa eta erauzketa prozesuak geroz eta zailagoak dira. 

Ondorioz, geroz eta teknologia maila altuagoko produktuak behar dira lan 

hauetarako. Tubacex-ek eskaintzen dituen soldadura gabeko altzairu 

herdoilgaitzezko hodien erabilera gehituko dela aurreikusten da, balio erantsi 

txikiagoa duten beste produktuekin alderatuz. 

 

 Power generation edo energiaren sortzea. Energia sortzaile bezala karbonoa 

darabilten plantak azken urteotan hazten jarraitzen dutela ikusi da. 

Horretarako presio eta tenperatura altuak jasateko gai diren produktuak 

ekoiztu behar dira. 
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Aliantza estrategikoa bilatu nahi du Tubacex-ek “Vallourec & Mannesmann”-

ekin. 

Area komertzial, tekniko eta I+G+b –n onurak 

ekarriko ditu aliantza honek, batez ere, aurretik 

aipatu ditugun bi sektore horietan: Petrolio eta Gasa 

eta Power generation. Izan ere, Vallourec & 

Mannesmann enpresa bi sektore horietako tutuak 

ekoizten aritzen da gehienbat. 

Honetaz gain,  hazkunde geografikoaren haritik, orain izugarrizko hazkundea 

jasaten ari diren herrialdetan onura oso onak izaten ari da. Esaterako, “azken 5 

urteotan Tubacex-ek %700eko hazkundea jasan du Brasilen eta hemendik aurrera ere 

hazkunde horrek jarraitzea espero da” (Tubacex, 2013).  

Hala ere, bere plan estrategikoari dagokionez, enpresak hartutako erabakirik 

garrantzitsuena dudarik gabe, IBF enpresa italiarra eskuratzea izan da. Enpresa honen 

kapitalaren %65a eskuratu du 29,7 milioi euroren truke eta aurrerago, IBFren 

kapitalaren gainontzeko %35a erosteko aukera ere izango luke. Akordioa 2014ko 

urrian adostu zuten eta aurtengo urtarrilean egikaritu da. 

IBF 1979an fundatu zen enpresa da eta liderra aleazio 

altuko eta soldadura gabeko altzairu herdoilgaitzezko tutuen 

eta hauen osagarrien ekoizpenean. Hodiok, Tubacexek 

ekoizten dituenak baino tamaina eta lodiera handiagoa dute. 

Italiako enpresa hau,  mundu mailan tutuen hornitzaile 

garrantzitsuenetakoa da, izan ere, petrolio eta gasaren indusketa, elektrizitatearen 

sortzea eta petrokimika bezalako sektoreetan espezializatzen diren munduko 

konpainia liderren hornitzailea da. 

IBFk industria instalakuntzak ditu Italia iparraldean eta Txinako JSI Ltd. 

enpresaren %29,3ren jabe da, bertako beste bi enpresekin batera sortutako joint 

venture bat, alegia.  

Enpresa italiarraren salmentei dagokionez, Asiara bideratzen ditu salmenta 

gehienak, horrela, 2013ko salmenten %53a Asiako salmentei zegokien, %29 Europari 

eta %17 Ipar-Amerikari (Tubacex S.A., 2013). 

Zer lortu nahi du Tubacex-ek IBF bezalako enpresa bat eskuratuta? 

Batez ere, bere produktuen gama osatzea lortuko du, petrolio-gas eta energia 

sektoreetan duen presentzia areagotu ahal izango du eta gainera Asiako merkatuan 

duen presentzia sendotuko du. 

Honela Tubacex, IBF enpresa italiarraren eskuratzearekin, soldadura gabeko 

altzairu herdoilgaitzezko tutuen ekoizle bakarra bihurtu da, dimentsio guztietako gama 
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oso bat eskaintzen duena. Gainera, hodien osagarrien ekoizpenean, merkatuko liderra 

bihurtzen da (Tubacex S.A., 2013). 

Honekin batera, aipatu beharrekoa da baita ere, urte honetako otsailean 

soldadura gabeko eta altzairu herdoilgaitzezko tutuak ekoizten dituen beste enpresa 

bat eskuratzeko akordioa itxi duela, Indiako PRAKASH, hain zuzen. Enpresa hau 

Mumbain kokatzen da eta honek ekoizten dituen hodiak, petrolio, gas eta petrokimika 

sektoreetan erabiltzen dira. 

Tubacex-ek, PRAKASH-en kapitalaren %68a eskuratuko luke eta horrela, 

soldadura gabeko altzairu herdoilgaitzezko tutuen munduko ekoizlerik handiena 

bilakatuko da. Gainera, IBF enpresa italiarra eskuratzean bezalaxe, “Prakash” 

eskuratuta, batez ere Asiako merkatuan indartzea lortuko du, lehendik ere pixkanaka 

Asian bulego komertzial gehiago irekitzen ari baita Tubacex.  

PRAKASH-i buruz jarraituz, jada 30 urteko ibilbidea izan duen enpresa honetan, 

250 langile inguru aritzen dira lanean eta urtean bataz beste 25 milioi eurotako diru-

sarrerak izaten ditu.  

Laburbilduz, ondorengo bost urte hauetarako, Tubacex-ek finkatu dituen 

helburu horiek lortzeko, hiru etapa finkatu ditu: 

1. 2013-2014 bitartean kutxa egiten jarraitzea. 

2. 2015-2016 bitartean hazkunde prozesua. 

3.  2017n lorpena eta lorpen horien finkatze edo sendotzea. 

2015-2016 urteetako finkatutako hazkunde prozesuarekin bat datoz IBF eta 

PRAKASH negozioen eskuratzeak. Jesus Esmoris Tubacexeko Kontseilari Nagusia denak 

dio “nahiz eta petrolioaren prezioaren beherakadak sektorearen gelditze bat ekarri, 

hartutako erabaki estrategikoak epe ertain eta luzera begira hartu dira merkatuko 

presentzia eta bezeroenganako hurbiltasuna areagotuz” (Tubacex, 2015). 

Finantza magnitudeak aztertzen baditugu, Tubacex-ek lortu nahi dituen helburu 

nagusiak hauexek dira (Tubacex, 2013): 

- EBITDA marjina 2014.urte amaierarako %10eraino igotzea. Marjin hori 2015-

2016ko bigarren faserako (hazkunde prozesua) %12koa dago ezarrita euren 

estrategietan. 

- Zor finantzarioaren ratioa 2014.urte amaierarako %3ra jaistea. 

-Ustiapeneko Errotazio Fondoaren Oinarrizko Beharra salmentekiko %40ra 

jaistea.   

2014. ekitaldiaren amaierarako EBITDA-ren marjina %10ean kokatzeko 

helburua zuten eta 2015-2016 faserako %12ra igotzea. Ikusi besterik ez dago, emaitza 

horiek bete eta hobetu dituela jadanik, 2014ko ekainean %12,6ra heltzen baitzen 
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EBITDA marjina. Esan beharra dago 2008tik hona, EBITDA-ri dagokionez, Tubacex-en 

urterik onena izan dela.  

EBITDA-rekiko zor finantzarioaren ratioarentzat ere helburu bat finkatuta dute. 

2014ko ekitaldi amaierarako ratio hori %3raino jaistea. Ekainean jada %3,25era jaistea 

lortu zuten. Baina 2014ko iraileko emaitzetan ikusten da, urte bukaerarako ezarritako 

estrategia hori jada emaitza benetan onarekin betetzea lortu zutela, izan ere zorraren 

ratioa %2,4ra jaistea lortu zuten. 

Errotazio fondoa salmentekiko %39ko ratioan kokatzen zen 2013.urte 

bukaeran. Datu hau 2014ko irailerako puntu batean jaistea lortu zuten. Beraz, kasu 

honetan ere euren helburuak sobera betetzea lortu dute.  

Horregatik, 2014ko lehen seihilabeteko emaitza positiboak ikusita, hasieran 

zehaztu zituzten hiru etapa hauek aurreratu egin dira (Tubacex S.A., 2014). Badirudi 

hazkunde prozesuarekin hasi dela jada Tubacex, 2015. urtera arte itxaron beharrik 

gabe. Honela, azkenean bere helburuak oraingoz ematen du 2017rako beteta egongo 

direla, euren emaitza eta aurreikuspen positiboetan oinarrituz.  

6. ANALISI EKONOMIKO ETA FINANTZARIOA 

6.1. GALDU-IRABAZI KONTUEN ANALISIA 

Tubacex-en azken sei urtetako galdu-irabazien kontuak hauexek dira (datuak mila €-

tan adierazita): 

6.taula: Azken sei urtetako emaitzen taula. 

 
2013 2012 2011 2010 2009 2008 

Negozio-zifraren 
zenbateko garbia 554.149 532.420 486.602 361.776 371.465 671.804 

% hazkundea 4,08% 9,42% 34,50% -2,61% -44,71% 

 Izakinen aldaketa -35.048 30.394 16.483 15.283 -65.259 13.535 

Enpresak egindako lanak 2.657 109 133 24 
 

60 

Hornikuntzak -270.724 -333.194 -312.474 -213.246 -173.294 -407.196 

Ustiap. Beste sarrerak 6.309 5.608 6.177 5.408 5.739 4.424 

Pertsonal-gastuak -114.835 -108.575 -93.180 -85.935 -82.138 -114.310 

Ustiapeneko bestelako 
gastuak -91.316 -81.156 -76.534 -70.539 -74.896 -95.937 

Hornidura-soberakinak 72 177 
    EBITDA 51.264 45.783 27.207 12.771 -18.383 72.380 

% hazkundea 11,97% 68,28% 113,04% 169,47% -125,40% 
 % EBITDA/salmentak 9,25% 8,60% 5,59% 3,53% -4,95% 10,77% 

Ibilgetuaren Amortizazioa -19.748 -19.236 -20.705 -18.642 -17.031 -16.668 

A1) Ustiapeneko emaitza - 
EBIT 31.516 26.547 6.502 -5.871 -35.414 55.712 

% hazkundea 18,72% 308,29% 210,75% 83,42% -163,57% 

 A2) Emaitza finantzarioa -14.972 -13.483 -7.232 -6.437 -6.804 -15.603 
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Bestelako emaitza 65 69 312 82 193 622 

ZERGA AURREKO EMAITZA 16.609 13.133 -418 -12.226 -42.025 40.731 

Mozkinen gaineko zerga -1.974 -1.040 3.561 6.257 15.957 -3.148 

EKITALDIKO EMAITZA 14.635 12.093 3.143 -5.969 -26.068 37.583 

% hazkundea 21,02% 284,76% 152,66% 77,10% -169,36% 

 % Emaitza/ salmentak 2,64% 2,27% 0,65% -1,65% -7,02% 5,59% 

(Tubacex S.A., 2013). 

Lehenik eta behin, ekitaldiko emaitzari begiratuko diogu.  

15.grafikoa: Tubacex-en azken urtetako ekitaldiko emaitzaren bilakaera (mila €-tan 

adierazita). 

 

15.grafikoa: Tubacex-ek azken sei urtetan izandako ekitaldiko emaitzen bilakaera (mila €-tan). (Tubacex 

S.A., 2013) 

Ikusten denez, 2008an 37,58 milioi €-tako emaitza lortu zuen, hau salmenten 

%5,59a izanik. Baina 2009an emaitza izugarri jaitsi zen (%169,36) eta emaitza 

negatiboa oso handia zen, -26 milioi eurokoa. Jaitsiera honen arrazoi nagusia 

salmenten beherakada izan zen. Ordutik aurrera, pixkanaka errekuperatuz dator. 

2010ean ere emaitza negatiboa zen oraindik, baina hala ere, aurreko urtetik %77-an 

igotzea lortu zuen. 2011tik aurrera, berriro emaitza positibotara itzuli da eta urtetik 

urtera emaitza handiagotuz, gainera. Esaterako, oso aipagarria da 2011tik 2012rako 

saltoa, %284,76ean handitu baitzen emaitza. Hala ere, oraindik 2008ko emaitzen 

datuetatik oso urruti dago. 

EBITDA-ren esanahia ingelesezko hitzetatik dator, Earnings Before Interest, 

Taxes, Depreciation and Amortization, hau da, interes, zerga, narriadura eta 

amortizazio aurreko emaitza. Honela, enpresaren ustiapeneko benetako emaitza 

zenbatekoa izan den ikusiko dugu, elementu finantzario, tributario, eta amortizazioek 

enpresaren emaitzetan izandako eraginak kenduta.  
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Horrela, enpresa batentzat zenbat eta EBITDA handiagoa eduki, orduan eta 

hobeagoa izango da. Tubacex-en EBITDA datuei begira, oso emaitza positiboak izaten 

ari da.  

Hala ere, ondorengo grafikoan hobeto ikusiko dugu azken sei urteotan bai 

salmentek eta baita EBITDAk ere, izan duten bilakaera: 

16. grafikoa: Tubacex-en azken urteotako salmentaren eta EBITDAren bilakaera (mila 

€-tan adierazita). 

 

16.grafikoa: Grafikoak Tubacex-ek azken sei urteetan izandako salmenten eta EBITDA datuen bilakaera 

islatzen du. Datuak mila eurotan daude adierazita. (Tubacex S.A., 2013). 

2008tik 2009ra goitik behera erori zen EBITDA, %125,4ean hain zuzen ere eta  

negatibo izatera heldu zen (-18,3 milioi €). Krisialdiaren hasiera zen, salmentek behera 

egin zuten %44,71ean. Baina ondorengo urteetan, etengabe gora egin du EBITDAk, 

2013an 51,26 milioi eurotan kokatuz. Tubacex-entzat benetan datu oso positiboa.  

Sektore berdineko lehiakide batekin konparaketa egiten badugu, adibidez 

Tubos Reunidos-en datuak hartuz gero, honen EBITDAk ere goranzko joera zuen 

azkenaldi honetan baina 2013. urtean beherakada nabarmen bat jasan du, %12an jaitsi 

da. Hau, batez ere, salmentek behera egin dutelako gertatu da.  

Ustiapeneko kostu garrantzitsuenak begiratuz, hona hemen azken bost urtetan 

jasan duten bilakaera: 

7.taula: Ustiapeneko kostu garrantzitsuenen laburpena. 

(datuak mila €-tan) 2013 2012 2011 2010 2009 

Salmentak 554.149 532.420 486.602 361.776 371.465 

% hazkundea 4,08% 9,42% 34,50% -2,61% 

 -Kostuak 
          Hornikuntzak -270.724 -333.194 -312.474 -213.246 -173.294 

% salmentekiko 48,85% 62,58% 64,22% 58,94% 46,65% 

     Pertsonal gastuak -114.835 -108.575 -93.180 -85.935 -82.138 
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% salmentekiko 20,72% 20,39% 19,15% 23,75% 22,11% 

     Ustiapeneko bestelako 
gastuak -91.316 -81.156 -76.534 -70.539 -74.896 

% salmentekiko 16,48% 15,24% 15,73% 19,50% 20,16% 

      Iturria: (Tubacex S.A., 2013). 

17.grafikoa: Tubacex-en azken urtetako salmenten eta salmenta kostuen bilakaera 

(mila €-tan adierazita). 

 

17.grafikoa. Grafiko honetan, Tubacex-en azken bost urteotako salmenten eta gastu garrantzitsuenen 

(hornikuntza, pertsonal gastua eta ustiapeneko bestelako gastuak) bilakaera aztertzen da (mila €-tan) 

(Tubacex S.A., 2013). 

Hornikuntza gastuak dira salmenten gain pisu handiena hartzen duen gastua. 

Urtero gertatzen da gauza bera. Hala ere, datu aipagarria da urtetik urtera hornikuntza 

kostuek gora egin dutela, baina azken urte honetan, hornikuntza kostuak behera 

egitea lortu du. “Beherakada honen atzean, enpresa barneko efizientziaren 

hobekuntzan Tubacex-ek egindako ahalegina eta lehengaien prezioen jaitsieran dago” 
(Tubacex, 2013). 

Beste gastuei dagokionez, bai pertsonal gastuak eta baita ustiapeneko 

bestelako gastuak ere, urtetik urtera nahiko konstante mantendu dira baina azken 

urtean, bi gastu horiek gehikuntza bat jasan dute. 

Ustiapeneko bestelako gastuak aztertuz, gastu hauen barruan sartzen dira 

alokairua,  konponketa eta mantentze lanak, garraioak, hornidura, zerbitzu profesional 

independenteen lanak… Gastu horiek %12,5ean egin dute gora. Igoera hau, batez ere, 

kontabilitateko birsailkapen bati dagokio, izan ere, orain arte hornikuntzen barruan 

kontabilizatzen zen kontzeptu bat 2013an ustiapeneko bestelako gastuetan 

kontabilizatzen da (Tubacex, 2014). 
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Pertsonal gastuei dagokionez, zertxobait hazi egin da, batez ere, langile gehiago 

daudelako kontratatuta. Hala ere, hobeto aztertuko dugu hurrengo atalean pertsonal 

politikaren azterketa egiterakoan.  

 

6.1.1. PERTSONAL POLITIKA 

8.taula: Pertsonal gastuaren eta kontratatutako langile kopuruaren zenbatekoak. 

 
2013 2012 2011 2010 2009 

Salmentak (mila €) 554.149 532.420 486.602 361.776 371.465 

% hazkundea 4,08% 9,42% 34,50% -2,61% 

 Pertsonal gastua (mila €) 114.835 108.575 93.180 85.935 82.138 

%hazkundea 5,77% 16,52% 8,43% 4,62% 

 
% gastua salmentekiko 20,72% 20,39% 19,15% 23,75% 22,11% 

Langile kopurua 1947 1852 1723 1789 1797 
Iturria: (Tubacex S.A., 2013). 

Enpresaren produktibitatea nola joan den aztertzeko, bi ratio hauek erabiliko 

dira: 

            Salmentak / Langile kopurua           ;          Salmentak / Pertsonal gastua                              

Lehenengoaren bitartez, langile bakoitzeko zenbat saltzen den ikusiko dugu, eta 

bigarren ratioaren bitartez, langileari ordaintzen zaion  moneta unitate bakoitzeko 

zenbat saltzen den. Hona emaitza: 

9.taula: Azken urtetako produktibitatearen bilakaera. 

 
2013 2012 2011 2010 2009 

Salmentak/ lang.kop. 284,62 287,48 282,42 202,22 206,71 

% hazkundea -1,00% 1,79% 39,66% -2,17% 

 
Salmentak/pert.gast. 4,83 4,90 5,22 4,21 4,52 

% hazkundea -1,59% -6,10% 24,05% -6,91% 

 Iturria: (Tubacex S.A., 2013). 

Orokorrean, produktibitateak goranzko joera izan duela esan daiteke, nahiz eta 

2012tik 2013ra bitartean, zertxobait jaitsi. Hau kontratatutako langile kopuruaren 

igoerarengatik gertatu da (2012tik 2013ra bitartean 95 langile gehitu dira enpresara), 

izan ere, salmentak ez dira proportzio berean igo. Pertsonal gastuari dagokionez, joera 

gorakorra izan du azken urteotan. Joera honek eragin zuzena izan du pertsonal gastuen 

m.u. bakoitzeko izan diren salmentetan, ratioak behera egin baitu azken bi urteotan. 

Hala ere, bi ratio hauek 2011n jasan zuten igoera azpimarratzekoa da, salmentek urte 

honetan %34,5ean egin baitzuten gora. 
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6.2. ERRENTAGARRITASUN EKONOMIKOA 

Errentagarritasun ekonomikoa, ustiapenaren eraginkortasuna neurtzeko ratioa 

da. Inbertsio moneta unitate bakoitzeko enpresak lor dezakeen mozkina neurtzen du. 

Eragin ekonomikoak bakarrik aztertzen ditu, finantzariorik ez.  

10.taula: Azken bost urtetako errentagarritasun ekonomikoaren kalkulua (mila €tan). 

Errentagarritasun ekonomikoa (mila €) 2013 2012 2011 2010 2009 

AKTIBOA GUZTIRA 637.120 675.281 626.955 586.889 526.024 

Salmentak 554.149 532.420 486.602 361.776 371.465 

% hazkundea 4,08% 9,42% 34,50% -2,61% 

 -Kostuak 
          Hornikuntzak -270.724 -333.194 -312.474 -213.246 -173.294 

% salmentekiko 48,85% 62,58% 64,22% 58,94% 46,65% 

     Pertsonal gastuak -114.835 -108.575 -93.180 -85.935 -82.138 

% salmentekiko 20,72% 20,39% 19,15% 23,75% 22,11% 

     Ustiapeneko bestelako gastuak -91.316 -81.156 -76.534 -70.539 -74.896 

% salmentekiko 16,48% 15,24% 15,73% 19,50% 20,16% 

Emaitza 14.635 12.093 3.143 -5.969 -26.068 

Finantza gastuak -14.437 -14.696 -9.992 -8.056 -7.759 

Mozkinen gaineko zerga -1.974 -1.040 3.561 6.257 15.957 

IAZAM (Mozk.+ F.gast.+ MGZ) 31.046 27.829 9.574 -4.170 -34.266 

ROI=IAZAM/AT 4,87% 4,12% 1,53% -0,71% -6,51% 

Marjina=IAZAM/Salmentak 5,60% 5,23% 1,97% -1,15% -9,22% 

Errotazioa=Salmentak/AT 0,87 0,79 0,78 0,62 0,71 
Iturria: (Tubacex S.A., 2013). 

ROI 5 urtetako bataz bestekoa = %0,66 

Errentagarritasun ekonomikoaren kalkulua egiteko interes aurreko eta zerga 

aurreko mozkina (IAZAM) erabili dut, horrela, ekitaldiko emaitzarengan eragina duten 

politika fiskal eta finantzarioak neutralizatzen dira. 

Gure kalkuluan begiratu dezakegunez, errentagarritasun ekonomikoaren ratioak 

(ROI) igoera oso nabarmena jasan du ratioaren azken bost urtetako bilakaera aztertuz 

gero. Igoera hau bi faktorek eragin dute: 

o Marjinaren hazkundeak. Ratio honek, saldutako moneta unitate bakoitzeko 

lortutako mozkina azaltzen digu.  

o Errotazioaren hazkundeak. Ratio honekin, inbertsio moneta unitate bakoitzeko 

lortutako salmentak kalkulatzen dira. 

ROI = Marjina x Errotazioa = IAZAM / AT = IAZAM/Salmentak x Salmentak/AT 

Mozkinak salmentak baino portzentaia handiagoan igo direnez, marjinaren 

ratioa igo egin da, eta aldi berean, salmenten igoera handiagoa izan denez Aktibo 

Totalak jasandakoa baino, errotazioaren ratioak hazkunde bat izan du. 
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18.grafikoa: Errentagarritasun ekonomikoak, marjinak eta errotazioak jasandako 

bilakaera. 

 

18.grafikoa. Errentagarritasun ekonomikoak eta honen bi aldagaiek (marjina eta errotazioak) azken 

bost urtetan izan duten bilakaera.  

Grafikoak erakusten digun moduan, batez ere, marjinaren joera gorakorrak 

bultzatu du errentagarritasun ekonomikoaren igoera. Gainera, aipatzekoa da 2011tik 

2012ra izan duen saltoa mozkinen hazkunde izugarriaren eraginez. 

6.3. ERROTAZIO FONDOA 

Errotazio fondoaren bitartez, enpresak egiten dituen epe laburreko inbertsioak 

nola finantzatzen dituen aztertu daiteke. Errotazio fondoa kalkulatzeko, nahikoa dugu 

Aktibo Korrontearen zenbatekoari Pasibo Korrontearen zenbatekoa kentzea. Tubacex-

en kasuan, beraz, 2013ko Errotazio Fondoa hauxe izango litzateke: 

E.F.(2013) = A.K. – P.K. = 354.206 – 244.980 = 109.226 mila €. 

Errotazio fondoa positiboa izateak esan nahi du, epe laburreko inbertsioak 

finantzatu ahal izateko, epe luzeko finantza-iturrietako zati bat, hau da, 109,226 milioi 

euro erabiltzen dituela.  

6.irudia: Tubacex enpresa taldearen balantzearen egitura eta Errotazio Fondoaren 

zenbatekoa 2013an (mila €-tan). 
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Errotazio fondoa hobeto aztertzeko, azken bost urteetan jasan duen bilakaera 

ikusiko dugu: 

11.taula: Errotazio Fondoaren zenbatekoa azken bost urtetan (mila €-tan adierazita). 

Errotazio fondoa (A.k.-P.k.) mila €-
tan 

2013 109.226 

2012 165.736 

2011 64.805 

2010 69.622 

2009 88.848 
Iturria: (Tubacex S.A., 2013). 

19.grafikoa: Errotazio fondoa, aktibo korrontea eta pasibo korrontearen bilakaera 

azken urteotan (mila €-tan adierazita). 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.grafikoa: Aktibo korronteak, pasibo korronteak eta ondorioz, errotazio fondoak azken bost urtetan 

jasandako bilakaera adierazten du mila €-tan.  

Hasteko, urtero errotazio fondo positiboa izan du, hau da, lehen azaldu 

moduan, epe luzeko finantza iturriak erabiltzen ditu aktibo korrontea finantzatu ahal 

izateko.  

Errotazio fondoak, 2012an igoera nabarmena izan zuen. Honen eragileak aktibo 

korrontea ia %9an igotzea eta batez ere pasibo korrontea %21ean jaistea izan ziren. 

Baina azken urtean errotazio fondoak aldaketa negatiboa jasan du. Beraz, 2013. 

urtean, erabilgarritasun finantzarioa handitu egin da eta behar finantzarioa, berriz, 

txikitu. Honen eragilea, orokorrean Aktibo Korrontearen edo inbertsioaren gutxitzea 

izan da. Hala ere, ondorengo taulan zehazten dira aldaketa honen zergatiak:  
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12.taula: Azken urteko Errotazio fondoaren aldaketa. 

ERROTAZIO FONDOAREN ALDAKETA (mila €) 2013 Aldaketa  2012 

Izakinak 186.364 -45.259 231.623 

(+) Bezeroak 100.641 -15.976 116.617 

Zirkulatzailearen Finantzaketa Behar Gordina 287.005 -61.235 348.240 

(-) Hornitzaileak -69.419 -15.470 -53.949 

Ustiapeneko EFaren Oinarrizko Beharra 217.586 -76.705 294.291 

(+) Ustiapeneko bestelako A. korrontea 33.561 -468 34.029 

(-) Ustiapeneko bestelako P. korrontea -36.801 -5.256 -31.545 

Ustiapeneko Efaren Beharra 214.346 -82.429 296.775 

(+) Bestelako A.korr (inbertsio-finantzaketa) 16.726 6.808 9.918 

(-) Bestelako P.korr (inbertsio-finantzaketa) -138.760 22.936 -161.696 

(+) Diruzaintza 16.914 -3825 20.739 

ERROTAZIO FONDOA 109.226 -56.510 165.736 
Iturria: (Tubacex S.A., 2013). 

Lehenengo datu aipagarri moduan, ustiapenaren barruan eta ustiapenetik 

kanpo, kontrako efektua egiten duten gertaerak jazo dira. Izan ere, Ustiapeneko 

Errotazio Fondoaren Oinarrizko Beharra jaitsi egin da eta gainera, ustiapeneko 

bestelako aktibo eta pasibo korronteen aldaketek behar hori oraindik ere gehiago 

gutxiarazi dute. Baina, ondoren, ustiapenetik kanpo dauden beste aktibo eta pasibo 

korronteak igo egin direnez, Errotazio Fondoaren gutxitze hori pixka bat geldiaraztea 

lortu dute.  

Hala ere, Errotazio Fondoaren jaitsieran eragin nabarmenena izan duen 

eragilea, izakinak dira. Izakinen gutxitzea oso nabarmena izan da, ia %20an egin baitu 

behera izakinen saldoak.  

Tubacex-ek bere 2013.urteko kudeaketa txostenean jasotzen duen moduan, 

“izakinen saldoaren jaitsiera hori euroaren garestitzetik dator”. Izan ere, “Tubacex-ek 

hornikuntzen gehiengoa dolarretan adierazten du eta honi taldeko izakinen gutxitzea 

gehituta, izakinen saldoa murriztea ekarri du” (Tubacex S.A., 2013, or. 3) 

“Enpresaren asmoa errotazio fondoa (kapital zirkulatzailea) jaistea da”. Aipatu 

behar da Tubacex-ek duen “aktibo korrontearen parterik handiena salduta, ekoizpen 

prozesuan edo fakturazio edota kobratzeko zain dagoela” (Tubacex S.A., 2013). 
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6.4. EPE LABURREKO ETA LUZEKO KAUDIMENA 

13.taula: Epe laburreko eta epe luzeko kaudimena, likidezia edo froga garratza, 

erabilgarritasuna eta zorpetzearen ratioen kalkulua. 

EPE LABURRA KAUDIMENA 2013 2012 2011 2010 2009 

       

Epe laburreko kaudimena 

Aktibo 
korrontea/Pasibo 
korrontea 1,446 1,670 1,206 1,251 1,412 

Likidezia edo froga 
garratza ratioa 

Bihurgarri ziurra+ 
Eskud. eta best. 
/Pasibo korrontea 0,685 0,733 0,548 0,557 0,601 

Erabilgarritasun ratioa 
Erabilgarria/Pasibo 
korrontea 0,069 0,084 0,038 0,084 0,101 

              

EPE LUZEA             

       

Kaudimen totala Aktiboa/Pasiboa 1,705 1,595 1,618 1,681 1,846 

Zorpetzea Pasiboa/OG+Pasiboa 58,65% 62,69% 61,80% 59,50% 54,16% 
Iturria: (Tubacex S.A., 2013). 

20.grafikoa: Kaudimena, likidezia eta erabilgarritasun ratioen azken urtetako 

bilakaera. 

 

20.grafikoa: Tubacex-ek azken bost urtetan epe laburreko eta epe luzeko kaudimenaren, likideziaren eta 

erabilgarritasunaren ratioek izan duten bilakaera adierazten du. Iturria: (Tubacex S.A., 2013) 

Epe laburreko kaudimena  1 baino handiagoa izateak esan nahi du, Aktibo 

korrontea Pasibo korrontea baino handiagoa dela (errotazio fondoa > 0), hau da, 

enpresa epe laburrean kaudimenduna dela. Beraz, epe laburreko zorrak ordaintzeko 

gaitasuna izango du, eta ez hori bakarrik, epe laburreko zorra baino epe laburreko 

ondasun eta eskubide gehiago ditu.  

Tubacex-en kasuan urte batetik bestera gora-behera batzuk jasan ditu ratio 

honek, baina gora-behera hauek ez dira izan hain garrantzitsuak. Bilakaera hau 
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aztertuz, 2009tik 2010era bitartean zertxobait jaitsi zen ratio hau, batik bat pasibo 

korronteak izan zuen hazkundea (%28,62) handiagoa izan zelako aktibo korronteak 

jasan zuena baino (%13,95). Hurrengo urtean ia konstante mantendu zen, baina 

2011tik 2012ra bitartean igoera bat nabarmentzen da. Eragile nagusia pasibo 

korrontearen gutxitzea izan da, hain zuzen ere, kreditu-erakundeekin zituen zorrak 

%31,69an jaisteak eragin du. Azken urtean, berriz, gutxitu egin da epe laburreko 

kaudimena, batez ere, aktibo korronteak jaitsiera bat jasan duelako (-%14,22). Pasibo 

korrontea ia konstante mantendu da oraingoan. Tubacex-en helburuetako bat hauxe 

da, aktibo korrontea jaistea, izan ere, bere lan egiteko modua, eskaerak jaso orduko 

ekoitzi eta saltzea da. Gainera, ratio honen balioa oso handia ere ez da komenigarria, 

aktibo korrontean egindako inbertsioak ez baitira hain errentagarriak izaten.  

Likidezia edo froga garratza ratioaren bitartez, epe laburreko zorren moneta 

unitate bakoitzeko, diruzaintzan berehala bihurtu daitezken ondasun eta eskubideak 

aztertzen dira. Datuak ez dira iristen optimo teorikora (≈ 1), baina hala ere, esan 

daiteke Tubacex-en kasurako oso emaitza ona dela, bere stock-aren errotazioa handia 

delako. 2010 eta 2011 urteetan ratioa txikiagoa zen, baina azken urteotan igoera bat 

izan du, lehen aipatu moduan, pasibo korrontea gutxitu baita.  

Erabilgarritasun ratioaren bitartez, epe laburreko zorren moneta unitate 

bakoitzeko, erabilgarri dituen moneta unitateak kalkulatzen dira. Tubacex-en kasuan, 

optimo teorikotik (≈ 0,1) oso urrun kokatzen dira ratio horiek. Beraz, esan daiteke 

Tubacex-ek epe laburrean zor duen moneta unitate bakoitzeko ez duela nahikoa 

moneta unitate erabilgarri. Bilakaera aztertzearren, 2010etik 2011rako jaitsiera 

nabarmena da. Honen eragile nagusiena diruzaintzaren izugarrizko beherakada izan 

zen, %48,34ean egin baitzuen behera. Baina 2011tik 2012ra, ordea, %71,52 igo zen 

diruzaintzako saldoa. Honegatik aipatu behar da 2012rako egin zuen saltoa 

erabilgarritasun ratio honek. Gainera urte honetan pasibo korrontea %21,31ean 

jaisteak ere lagundu du ratioaren igoeran. Azkenik, 2013an zertxobait jaitsi da 

erabilgarritasun ratioa, diruzaintzak %18,44ean egin duelako behera. Hau, aktibo ez-

korrontean egin dituen inbertsioengatik eman da.  

Epe luzera begira jarri ezkero, kaudimen totalaren ratioaren bitartez ikus 

daiteke, azken bost urteotan izan dituen zorrak baino ondasun eta eskubide gehiago 

izan dituela, hau da, enpresa kaudimenduna da. 2009tik 2010era jaitsiera bat 

antzematen da, pasiboaren igoera (%22,57) handiagoa izan zelako aktiboaren igoera 

baino (%11,57). Hortik aurrera, kaudimen totalak beherako joera izan zuen azken 

urtera arte. Izan ere, 2013an epe luzeko kaudimenak igoera nabarmena jasan du, 

eragile garrantzitsuena pasiboaren gutxitzea izanik (%11,73an jaitsi baita, aktiboa 

%5,65ean jaitsi den bitartean).  

Bukatzeko, zorpetzea ere ia konstante mantendu dela esan daiteke. Hala ere 

2009tik 2012ra bitartean,  zorpetzea handiagotuz joan zen pasibo galdagarriak urte 

batetik bestera jasandako igoera handiagoa zelako Ondare Garbia + Pasiboak 
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jasandakoa baino. Baina 2013. urtean, joera honekin haustea lortu zuen Tubacex-ek 

zorpetzearen ratioa lau puntutan jaitsaraziz. Noski, honen eragilea zorren beherakada 

izan da (-%11,73).  

21.grafikoa: Tubacex-en zorpetze ratioaren azken urtetako bilakaera. 

 

21.grafikoa: Tubacex-en azken bost urtetako zorpetze ratioaren bilakaera adierazten du. 

Zorraren beherakadaren ahalegin horretan, Tubacex-ek 2014ko irailean 

argitaratu zituen datuen arabera, zorpetze ratioa %56,74raino jaistea lortu zuen.  

Kaudimenaren analisiarekin bukatzeko, aztertu ditugun ratio horien bost 

urtetako bataz bestekoak ikusiko ditugu: 

14.taula: Kaudimen ratioen azken bost urtetako bataz bestekoak. 

Epe laburreko kaudimena 1,397 

Likidezia edo froga garratza ratioa 0,625 

Erabilgarritasun ratioa 0,075 

Kaudimen totala 1,689 

Zorpetzea 59,36% 
 

Laburbilduz, bai epe laburrera eta baita epe luzera ere, Tubacex kaudimenduna 

da, hau da, ez dauka arazorik bere zorrei aurre egiteko nahikoa ondasun eta eskubide 

dituelako. Hala ere, bere zor moneta unitate bakoitzeko ez dauka nahikoa moneta 

unitate erabilgarri eta bere finantza iturriei dagokionez, erdia baino gehiago zorrak 

dira.  

6.5. ERRENTAGARRITASUN FINANTZARIOA 

Errentagarritasun finantzarioaren bitartez, mozkinak eta baliabide finantzarioen 

arteko erlazioa ikertuko dugu.  
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15.taula: Errentagarritasun finantzarioaren kalkulua (mila €-tan adierazita). 

Errentagarritasun finantzarioa (mila €) 2013 2012 2011 2010 2009 

Fondo Propioak  260.502 250.555 239.396 235.765 240.896 

Interesa sortzen duten Pasiboak=P* 267.469 337.833 307.686 293.492 222.818 

FP + P* 527.971 588.388 547.082 529.257 463.714 

Emaitza 14.635 12.093 3.143 -5.969 -26.068 

Finantza gastua 14.437 14.696 9.992 8.056 7.759 

Finantza gastua (1-t) (efektu fiskala gabe) 13.111,68 13.346,91 9.074,73 7.316,46 7.046,72 

Emaitza + F gastua (1-t) 27.746,68 25.439,91 12.217,73 1.347,46 -19.021,28 

r1= Emaitza/FP (=ROE return on equity) 5,62% 4,83% 1,31% -2,53% -10,82% 

r3= Fin.gastua(1-t)/P* 4,90% 3,95% 2,95% 2,49% 3,16% 

r2= Emaitza+ F.gast (1-t) /FP +P* 5,26% 4,32% 2,23% 0,25% -4,10% 

(r2-r3) 0,35% 0,37% -0,72% -2,24% -7,26% 

Palanka ratioa= P*/FP 102,67% 134,83% 128,53% 124,48% 92,50% 

Apalankamendua =(r2-r3)P*/FP 0,36% 0,50% -0,92% -2,79% -6,72% 

(r1-r2) 0,36% 0,50% -0,92% -2,79% -6,72% 
Iturria: (Tubacex S.A., 2013). 

Lehenik eta behin, r1 edo ROE ratioaren bitartez, Tubacex-en baliabide 

propioen errentagarritasuna azaltzen da, edo beste modu batera esanda, “akziodunak 

inbertitutako moneta unitate bakoitzeko lortzen duen mozkina” izango litzateke 

(Finantza Ekonomia I Saila - EHU/UPV, 2012). Ikusi besterik ez dago, ratio honen balioa urtetik 

urtera hobetzen joan dela. Aldaketa positibo hau zerk eragin duen ikusteko, 

errentagarritasun finantzario globalak (r2) izan duen bilakaera eta apalankamendu 

finantzarioaren eragina aztertuko ditugu.  

r1 = r2 +/- Apalankamendu finantzarioa 

Kasu honetan, r2 ratioak ere bilakaera positiboa izan du, hau da, negozioaren 

errentagarritasuna handiagotu da Tubacex-ek erabilitako baliabideei etekin gehiago 

atera dietelako, beraz, hazkunde hau izango da akziodunen errentagarritasuna (r1) 

handitzearen arrazoia. 

22. grafikoa: r1 eta r2 ratioen azken urtetako bilakaera. 
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22.grafikoa: Baliabide propioen errentagarritasunak (r1 edo ROE) eta errentagarritasun finantzario 

globalak (r2) azken urtetan jasandako bilakaera. Iturria: (Tubacex S.A., 2013) 

Zorraren kostuari (r3) dagokionez, igoera bat antzematen da. Baina hala ere, 

r2>r3 mantentzen da, hau da, errentagarritasun finantzario globala zorraren kostuaren 

gainetik dago. Horregatik, apalankamendu finantzarioak errentagarritasun 

finantzarioarengan duen eragina positiboa da azken bi urtetan. Beraz, hori horrela, 

palanka ratioaren zenbatekoa (P*/FP) handitzen ahalegindu beharko litzateke 

errentagarritasun finantzarioa handiagotzea nahi bada.  

Hori lortzeko, zorrarekin finantzatzen saiatu beharko da, adibidez, mailegu 

berriak lortuz, baina betiere gehiegizko arriskurik hartu gabe. 

Hala ere, 2012tik 2013ra palanka ratioa jaitsi egin da, batez ere, kreditu 

erakundeekiko zituen zorrak murriztu dituelako. Beraz, errentagarritasun 

finantzarioaren hazkundea zertxobait geldotu duela esan daiteke.   

Errentagarritasun ekonomikoa eta finantzarioa erlazionatuz, errentagarritasun 

finantzarioaren (r1) formula honela desglosatu daiteke (Finantza Ekonomia I Saila - EHU/UPV, 

2012):  

E.F (r1) = Mozkina / Fondo Propioak = 

=Mozkina/Salmentak x Salmentak/Aktiboa x Aktiboa/Pasiboa x Pasiboa/FP 

E.F (r1) = Marjina x Errotazioa x Kaudimen totala x Apalankamendu finantzarioa 

Nahiz eta palanka ratioak jaitsiera jasan, beste hiru ratioek hazkundea izan dute 

azken urtean, arestian aztertu ditugun moduan. Horregatik, errentagarritasun 

finantzarioak gora egin du. 

7. AURREIKUSPEN FINANTZARIOAK 

Tubacex-en Galdu-Irabazi Kontuko partida bakoitzak etorkizunean izango duten 

bilakaera aztertuko dugu, ondoren kutxa-fluxu-askearen metodoaren bitartez, 

enpresaren balioa kalkulatzeko. Orain azalduko diren aurreikuspen horiek 16.taulan 

daude adierazita. 

 Salmenten aurreikuspena: 

Orain arte aztertutako guztia kontutan hartuz, eta jakinda, 2013.urtean 

salmenten igoera normalean baino baxuagoa izan zela (lehengaien prezioen 

beherakadagatik), hurrengo urtetan salmentak pixkanaka haziz joango direla 

aurreikusten da. Gainera, azken urteotan zehar balio erantsia duten produktuetan 

inbertitzeak, bere fruituak emango ditu eta azken hiru urtetako joera gorakorra 

jarraitzea espero da, pixkanaka krisialdia hasi aurreko zenbakietara hurbilduz. Horrela, 

2014. urtean negozio zifraren zenbatekoa, aurreko urtean bezain beste haziko dela 

estimatzen da, hau da, %4. Datozen bi urteetan ere, hazkunde prozesua dela medio, 

salmenten %4ko hazkundea mantenduko dela espero da.  
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 Hornikuntza kostuak: 

Orain arteko bilakaera aztertuz, hornikuntza kostuak nahiko konstante 

mantenduko direla aurreikusten da. Lehengaien prezioak gora egitea espero den arren 

(nikelarenak batez ere), Tubacex-ek jarraitzen duen kostuen efizientziaren politikari 

esker, kostuek ez dute igoera handirik espero.  

 Ustiapeneko bestelako sarrerak: 

Azken bost urteotan, zenbateko hau 5-6 milioi euro ingurukoa izan da, 

salmenten %1eko pisuarekin gutxi gora-behera. Kontzeptu honengatik ez da 

aurreikusten ezer berezirik, beraz, azken urtetako bataz bestekoa erabiliz, salmenten 

%1a izaten jarraituko duela aurreikusten da.  

 Pertsonal gastuak: 

Pertsonal gastuak 2013an 114,8 milioi eurotara igo ziren, non gastu horien 

%72,64 soldatei zegokien. Ia gainontzeko guztia Gizarte Segurantzako eta beste gastu 

sozialek osatzen zuten. Pertsonal gastuak salmenten gain zuen pisua hazi egin da, 

arestian aipatu moduan, langile gehiago daudelako kontratatuta.  

Tubacex inbertsio berriak egiten ari denez, etorkizunean langile kopurua 

handiagotu edo behintzat, enpresan daudenak mantentzea espero da erronka berriei 

aurre egiteko. Horregatik, pertsonal gastuak salmentekiko duen pisua (%21ekoa) ez da 

hainbeste aldatuko, proportzio bertsuan haziko direlako biak.  

 Ustiapeneko bestelako gastuak: 

Gastuok azken urtean, salmenten %16,48a osatzen zuten. Gasturik 

esanguratsuenak hornidurak dira, hauek, ustiapeneko bestelako gastuen %34a osatzen 

baitute. Azken urteotan gastu hauek ez dutenez aldaketa adierazgarririk jasan, 

etorkizunean nahiko konstante mantentzea espero da. Beraz, ustiapeneko bestelako 

gastuen pisua salmentekiko %16 ingurukoa izaten jarraitzea aurreikusten da. 

 Ibilgetuen amortizazioa:  

Ibilgetu ukiezinetan “beste aktibo ukiezinak” bezala sailkatuta dauden 

ibilgetuak bakarrik amortizatzen dira, hauek 2013.urtean 26,31 milioi €-tako balioa 

zutelarik. Ibilgetu materialean, berriz, “eraikuntzak” (87,6 milioi €), “makinaria eta 

instalakuntza teknikoak” (428,7 milioi €) eta “beste instalakuntzak, erremintak, 

altzariak eta beste ibilgetuak” (29,1 milioi €) amortizatzen dira (Tubacex S.A., 2013). 

Bizi utilari dagokionez, “eraikuntzena 25-48 urte bitartekoa dela estimatzen da 

eta gainontzeko instalakuntzena 5-20 urte bitartekoa” (Tubacex S.A., 2013, or. 11). 

Kasu honetan, etorkizunean izango duen amortizazio gastua, salmenten gain 

dago kalkulatuta ibilgetuaren gain izan ordez. Izan ere, salmentak igotzen badira, 

ibilgetua ere proportzio berean igotzen dela suposatu daiteke, hortaz, amortizazioa 

salmenten gain adierazten da. 
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 Emaitza finantzarioa:   

Tubacex-en helburua finantza gastuak murriztea denez, datorren urtetan 

emaitza finantzario negatiboaren ratioa jaistea espero da, beraz, negozio zifraren 

zenbatekoaren %2,7 izatetik %2ra jaistea aurreikusten da. 

 Zerga-tasa: 

Tubacex bezalako enpresei %28ko zerga-tasa arrunta aplikatzen zaie. Hala ere, 

Tubacex-ek historikoki jasan duen zerga-tasa ez da inoiz %28koa izan, badaudelako 

hainbat hobari ikerketa eta garapenean inbertsioak egiteagatik, adibidez (Tubacex S.A., 

2013, or. 58). Ikusita urtero emaitzari aplikaturiko zerga-tasa oso desberdina izan dela 

eta ez dakigunez datozen urtetan zein hobari aplikatuko zaizkion, balioespena egiteko 

aplikatuko zaion zerga-tasa %28koa izango da. 

 Ibilgetuaren inbertsio garbiak: 

Tubacex-ek datozen urtetan egingo dituen inbertsio garbiak, salmenten gain 

kalkulatzen dira. Suposatzen da salmentak eta inbertsio berriak proportzio berean 

igotzen direla. Kontutan hartuko da amortizazioaren kostua (salmenten %3,5) gainditu 

beharko dutela inbertsioek, orain arteko lantegi eta makinariak mantendu behar 

direlako. Honetaz gain, Tubacex-en inbertsioek orain arte izan duten bilakaera 

historikoari begiratzen badiogu, adibidez, 2013.urtean egin zituen inbertsioek 

salmenten %4a suposatu zuten. Baina, 2014. urtetik aurrera Tubacex-ek inbertsio 

esanguratsuak egitea espero da honen aktibo ez-korrontearen balioa igoz, IBF eta 

PRAKASH enpresak erosteko akordioak baitaude. Horregatik, inbertsioen balioa 

salmenten gain azken urtekoa baino zerbait handiagoa izatea espero da, %4tik %6a 

izatera igaroz. 

 Errotazio Fondoaren hazkundea: 

Tubacex-en kasuan, urtetik urtera Errotazio Fondoa jaistea lortu nahi du. 

Arestian aipatu den moduan, Tubacex-ek 2017.urtera bitarteko plan estrategikoa 

aurkeztu zuen 2013.urtean, eta bertan azaltzen zuen euren estrategia 

garrantzitsuenetako bat Errotazio Fondoaren murrizketa dela. Azken urtean %34ean 

egin zuen behera, baina aurreko urtetako bilakaera historikoari begiratuz (2012.urtean 

izan ezik, beste urtetan Errotazio Fondoa jaitsi egin da %21, %6 eta %34ean), bataz 

beste %15ean murriztea aurreikusten da hurrengo hiru urtetarako.  

8. BALIOESPENERAKO METODOEN APLIKAZIOA 

8.1. KUTXA FLUXU ASKEAREN METODOA   

Kutxa fluxu askea edo “free cash flow” (FCF), ustiapeneko eragiketetatik 

sortutako kutxa fluxua da, zor finantzarioa kontutan hartu gabe baina zergen ondoren 

kalkulatutakoa, hau da, interes aurreko baina zergen ondorengo mozkinaren bidez 

kalkulatzen dena (IAZOM). “Behin aktibo ez-korrontean egindako inbertsio berriak eta 
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ustiapeneko beharrak estalita, enpresan erabilgarri geldituko den diru kantitatea da, 

suposatuz zor finantzariorik ez dela existitzen” (Fernández, 1999, or. 41). Edo beste 

definizio baten arabera, “behin inbertsio behar garbiak kenduta, enpresak sortzen 

dituen baliabideak” (Adserà & Viñolas, 2003, or. 121). 

Hori horrela, ondorengo taulan laburbiltzen dira datozen hiru urtetarako 

egindako aurreikuspenak, eta kutxa-fluxu askearen kalkuluak. 

16.taula: 2014, 2015 eta 2016.urteetarako egindako aurreikuspenak eta kutxa-fluxuen 

kalkulua (datuak mila €-tan) 

 
2013   2014e   2015e   2016e   

Negozio-zifraren 
zenbateko garbia 554.149 4,08% 576.315 4% 599.368 4% 623.342 4% 

Hornikuntzak -270.724 48,85% -282.394 49% -293.690 49% -305.438 49% 

Ustiap. Beste sarrerak 6.381 1,15% 5.763 1% 5.994 1% 6.233 1% 

Pertsonal-gastuak -114.835 20,72% -121.026 21% -125.867 21% -130.902 21% 
Ustiapeneko bestelako 
gastuak -91.316 16,48% -92.210 16% -95.899 16% -99.735 16% 

Emaitza operatiboa = 
EBITDA 83.655 15,10% 86.447 15% 89.905 15% 93.501 15% 

% hazkundea     3,34%   4,00%   4,00%   

Ibilgetuaren Amortizazioa -19.748 3,56% -20.171 3,5% -20.978 3,5% -21.817 3,5% 

A1) Ustiapeneko 
emaitza - EBIT 63.907 11,53% 66.276 11,5% 68.927 11,5% 71.684 11,5% 

% hazkundea     3,71%   4,00%   4,00%   

A2) Emaitza 
finantzarioa -14.972 2,70% -11.526 2% -11.987 2% -12.467 2% 

Bestelako emaitza 65 0,01%             

ZERGA AURREKO 
EMAITZA (A1+A2) 49.000 8,84% 54.750 9,5% 56.940 9,5% 59.218 9,5% 

% hazkundea     11,73%   4,00%   4,00%   

Mozkinen gaineko zerga -5.826   -5.026   -5.227   -5.436   

Zerga-tasaren zenbatekoa 11,89%   28%   28%   28%   

EKITALDIKO EMAITZA 43.174 7,79% 49.724 8,63% 51.713 8,63% 53.781 8,63% 

% hazkundea     15,17%   4,00%   4,00%   

                  

IAZAM (interes eta zerga 
aurreko mozkina)= A1 63.907   66.276   68.927   71.684   

IAZAMren gaineko zerga -7.599 11,89% -18.557 28% -19.300 28% -20.072 28% 

Zorrik gabeko enpresaren 
MOZKIN GARBIA 56.308   47.719   49.628   51.613   
 + Amortizazio eta 
baliogalerak 19.748   20.171   20.978   21.817   

USTIAPENEKO KF 76.056   67.890   70.605   73.430   
 - Ibilgetuaren inbertsio 
garbiak 20.600 4% 34.579 6% 35.962 6% 37.401 6% 

 - EF-ren hazkundea -56.510   -16.384   -13.926   -11.837   
EF-ren murrizketa urtetik 
urtera 109.226 34% 92.842 15% 78.916 15% 67.078 15% 

KUTXA FLUXU ASKEA 111.966   49.695   48.570   47.867   
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Iturria: autoreak egina. Errotazio Fondoaren balioa negatiboa denez, kutxa-fluxu askearen zenbatekoa 

kalkulatzeko orduan, ustiapeneko kutxa fluxuari gehitu egiten zaio. 

Datozen urtetarako aurreikuspenak burutu eta kutxa-fluxuen zenbatekoak 

zehaztu ostean, eguneratze-tasa bat erabiliaz, enpresak egun duen balioa kalkulatzen 

da. Horretarako erabiliko den formula: 

E.B.ustiap/gordina = ∑n
t=1 

 KFAskeat /(1+kbkh)t + HBn /(1+kbkh)n 

Kalkulua egin ahal izateko, lehenik eta behin, Kbkh (Kapitalaren Bataz besteko 

Kostu Haztatua edo deskontu tasa) eta Hondar Balioa finkatu behar dira.  

Kbkh-ren kalkuluaren bitartez, Tubacex-ek bere baliabide propioen eta zorraren 

kostua haztatzen ditu, Tubacex-en finantza egituraren arabera. Hortaz: 

 KBKH = Ke x %baliabide propioak + Kd x %zorra 

Ke edo kapital propioen kostua zenbatekoa den jakiteko, CAPM (Capital asset 

pricing model) edo Finantza Aktiboen Prezioaren Balioespenaren metodoa erabiliko da: 

Ke=Rf+β*(Rm-Rf), non: 

- Arrisku prima, (Rm-Rf), argitaratutako azken datuen arabera %6 ingurukoa den 
(Fernandez, Aguirreamalloa, & Corres, 2012).  

- Hamar urtetako Zor Publikoa edo Bonuak (Rf) %4ean ari dira kotizatzen 
(Rendimiento de Bono España 10 años - Investing, 2015) 

- β = 0,97 (Reuters, 2015). 

Ondoren, Kd edo zorraren kostua zehaztu behar da, eta horretarako Kd=i x (1-t) 

formula erabiliko da, non: 

- i = interes tasa, Tubacex-ek 2013.urteko Urteko Kontuetan argitaratutakoa 

hartuko da kontutan. Euren arabera, bataz besteko interes-tasa %4,25ekoa da 
(Tubacex S.A., 2013, or. 53). 

- t = zerga-tasa ofiziala hartuko da kontutan, %28. (Zorraren kostua 

kalkulatzerakoan, desgrabazioak ez dira kontutan hartuko). 

Hau guztia kontutan hartuz, ondorengo taulan daude parametro guztien 

zenbatekoak kalkulatuta: 

17.taula: kapital propioen kostua (ke) eta zorraren kostuaren (kd) kalkuluen emaitzak. 

ke 9,82% 

kd 3,06% 

t 28% 

% zorra 58,65% 

% baliabide propioak 41,35% 

 

Datu hauek kbkh-ren formulan ordezkatu eta emaitza hau lortuko da: 
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KBKH = %5,18 x %41,35 + %3,06 x %58,65 = %5,86 

Azkenik, Hondar Balioa zenbatekoa den kalkulatzea besterik ez da geratzen. 

Horretarako formula hau erabiliko da: 

Hondar Balioan = KFAskean x (1+g) / (kbkh-g)  

Hondar Balioaren bitartez, hirugarren urtetik aurrera enpresak izango dituen 

kutxa-fluxuak laburbiltzen dira. Izan ere, nahiz eta guk hiru urtetako kutxa-fluxuak 

bakarrik kalkulatu, hauek epez mugagabeak izango dira, urtero ariko baitira kutxa-

fluxuok sortzen. Horregatik, enpresaren balioa kalkulatzerako orduan, etorkizunean 

izango dituen kutxa-fluxuak ere kontutan hartu behar direnez, hondar balioaren 

bitartez laburbiltzen dira. 

g edo hazkunde tasaren balioa %1ekoa izango dela estimatzen da. Ez da espero 

ekonomiaren izugarrizko hazkunderik, beraz, inflazioaren eraginez, prezioak 

gutxieneko zenbateko batean igotzea espero da.  

Beraz, aldagai guztien balioak baditugunez, formulan ordezkatuko ditugu: 

H.B.n  = 47.867 x (1+0,01) / (0,0586 – 0,01) = 994.758 mila € 

Behin Hondar balioa jakinda, kutxa fluxu askearen metodoarekin Enpresaren 

Balio Gordina zenbatekoa den ateratzen da. 

E.B.ustiap/gordina = ∑n
t=1 KFAskeat / (1+kbkh)t + HBn / (1+kbkh)n  = 969.151 

mila € 

Honenbestez, epe luzeko zorren zuzendutako balioa, edo kasu honetan 

kontabilitate balioa kenduta, enpresaren balio garbia lortzen da. Merkatuan balio 

garbia erabiltzen denez, guk ere enpresaren balio garbia kalkulatuko dugu, ondoren 

merkatuko balioarekin alderatu ahal izateko. Beraz: 

E.B.ustiap/gordina – E/luzeko Zorrak (kontabilitate balioan) = E.B.Garbia 

969.151 mila € - 128.709 mila € = 840.461 mila €. 

Baina zer gertatzen da, kbkh-k eta g-k beste balio batzuk hartzen dituztenean? 

Nolako eragina dute enpresaren balioa zehazteko garaian?  

g eta kbkh aldagaien balioak aldatuz gero, enpresaren balio desberdinak 

ateratzen dira. Horrela, ondorengo taulan ikus daiteken moduan, enpresaren balio 

maximoa lortzen da g-k %2,5 eta kbkh-k %3ko balioa hartzen dutenean. Aldiz, g-k eta 

kbkh-k %0 eta %9 balioak hartuta, hurrenez hurren, enpresak bere balio minimoa 

hartzen du. 
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18.taula: Enpresaren Balio Garbia g eta kbkh parametroen arabera (milioi €-tan). 

    
g 

   

  
0% 0,5% 1% 1,5% 2% 

 

 
3% 1469,2 1770,0 2221,2 2973,2 4477,2 MAX 

 
4% 1070,3 1228,4 1439,1 1734,2 2176,7 

 

 
5% 831,0 927,4 1048,0 1203,1 1409,8 

 KBKH 5,86% 690,4 758,4 840,4 941,2 1068,1 
 

 
7% 557,4 603,3 656,9 720,3 796,3 

 

 
8% 471,9 506,1 545,2 590,3 642,9 

 

 
9% 405,4 431,7 461,3 494,9 533,3 

 

  
MIN 

      

Iturria: autoreak egina. Enpresaren balioa nola aldatzen den azaltzen da, g eta kbkh datuak aldatzen 

direnean. Taularen erdian nabarmentzen da guri atera zaigun emaitza. Berdez azpimarratuta dago 

Tubacex-ek lortu dezaken balio maximoa, eta gorriz balio minimoa. Datuak milioi €-tan adierazita 

daude. 

Beraz, laburbilduz, orain arte egindako analisia eta gero, enpresaren balioa 603 

milioi € eta 1.203 milioi € bitartekoa izango dela ondoriozta daiteke, zehazki esateko, 

840 milioi €-ko balioa du Tubacex-ek, guk erabilitako estimazioen arabera. 

Gainera, ikusten da, g eta kbkh parametroen aldaketak asko aldatu dezakeela 

Tubacex-en balioaren emaitza. Esaterako, jarrera baikorrenean jartzen bagara, hau da, 

deskontu-tasa ahalik eta txikiena hartzen badugu eta hazkunde-tasa ahalik eta 

handiena, ia 4,5 mila milioi €-tara iristen da enpresaren balioa, eta aldiz, jarrerarik 

ezkorrenean jarri ezkero (deskontu-tasa ahalik eta handiena hartuta eta hazkunde-tasa 

nulua dela pentsatuz), 405 milioi € balioko du. 

Horrez gain, beste zenbait kalkulu eta ondorio atera daitezke lortutako 

emaitzarekin. Esaterako, Tubacex-ek kutxa fluxuen arabera, gaur egun duen balioa ez 

dator bat bere Kontabilitate Balioarekin: 

E.B.ustiap/gordina – Aktiboa = 969.151 mila € - 637.120 mila € = 332.031 mila € 

840,4 milioi €   >  332 milioi € 

Honek esan nahi duena da, Kontabilitate Balioak ez dituela datozen urtetako 

aurreikuspenak kontutan hartzen, eta gainera, bi balioen artean izugarrizko aldea 

dagoela nabarmendu daiteke, balioespen metodo honen bitartez, Kontabilitate Balioak 

kontutan hartzen ez dituen beste faktore batzuk badaudelako. Hau Goodwill bezala 

ezagutzen da. Hemen sartzen dira kontabilitateak barne hartzen ez dituen eta 

enpresari balioa sortzen dioten aktibo ukiezinak. Aktibo ukiezina “identifikatu 

daitekeen aktibo bat da, sustantzia fisikorik gabea, ondasun edo zerbitzuen ekoizpen 

edo hornikuntzarako erabiltzeko, hirugarrenei edo hirugarrenei alokatzeko edo 

administrazio helburuetarako erabiltzen dena” (Finantza ekonomia II saila - EHU/UPV, 2012-
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2013). Definizio honen arabera, aktibo ukiezinak hauek izango dira “aktibo 

estrategikoak, marketineko aktiboak, emaitzak, patenteak, lizentziak, informatika 

aplikazioak, giza kapitala, ekonomia berria, etab.” (Finantza ekonomia II saila - EHU/UPV, 

2012-2013).  

Beste era batera esanda, enpresaren benetako balioa askoz ere handiagoa da 

Kontabilitate Balioa baino, badaudelako balio horretan sartu beharreko elementu 

ukiezin batzuk, non, beren ezaugarriengatik enpresari mozkinak sorrarazten dizkion.                                              

8.2. PER  

PER-en bitartez, jatorriz ingelesetik datorren hitzak esan nahi duen moduan, 

“Price Earnings Ratio”, enpresaren balioa eta honek sortu dituen mozkinen arteko 

erlazioa neurtzen da. Definizioaren arabera, merkatuak edo “inbertitzaile batek, 

mozkin unitate bakoitzeko ordaintzen duen prezioa da”, edo beste era batera esanda, 

“inbertitzaileak mozkinen bitartez inbertsioa berreskuratzeko beharko lituzkeen ekitaldi 

kopurua” (Finantza ekonomia II saila - EHU/UPV, 2012-2013).  

Ratio honen abantailarik handiena da, sektoreko beste enpresekin 

konparaketak egiteko biderik errazena dela. Gainera, burtsan erabiliena den ratioa da. 

Aldiz, baditu desabantailak PER-en metodoa erabiltzeak, izan ere, “herrialde eta 

sektoreen arteko ezberdintasunak (kontabilitate metodo ezberdinengatik, adibidez) ez 

ditu kontutan hartzen” eta gainera, “ekonomia zikloekiko oso sentikorra da” (Finantza 

ekonomia II saila - EHU/UPV, 2012-2013).  

PER-en balioa kalkulatzeko hainbat modu dauden arren, guk ondorengo 

formularen bitartez kalkulatuko dugu, horrela, lehen lortu dugun enpresaren balio 

estimatuarekin PER estimatuaren zenbatekoa aterako zaigu. 

 PER = Enpresaren merkatuko balioa / Enpresaren mozkinak 

PER estimatua = EB estimatua / IOZOM = 840.461 / 43.174 = 19,4 

PER balioaren interpretazioa: 

PER handia bada, hazkunde itxaropen handiak daudelako da. Baina, berehalako 

errentagarritasuna txikia izango du, inbertsioa mozkinen bitartez berreskuratzeko 

ekitaldi kopurua handiagoa delako. 

Aldiz, PER txikia bada, hazkunde itxaropenak txikiak direlako da, baina, 

inbertsioaren berreskurapena azkarra izango da. 

Merkatuko PER balioa 2013.urtean 18,6koa izan denez (Morningstar, 2013), 

egindako analisi guztiaren arabera, Tubacex merkatuan gutxietsita edo azpibaloratuta 

dagoela ondorioztatzen da, betiere nik egindako balioespenarekin alderatuz. 

Sektoreko bataz besteko PER balioarekin alderatuz, berriz, bataz bestekoa 

18,1ekoa izanik (Morningstar), Tubacex-en PER balioa sektorekoaren gainetik dago. 
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Orain arteko balioespenaren arabera, Tubacex enpresarentzat PER balio tarte 

estimatua [9,4 ; 19,4 ; 103,7] izango litzateke. Tarte hau lortzeko, 17.taulan kalkulatuta 

dauden enpresaren balio minimo eta maximo estimatuak IOZOM-ekin zatitu dira. 

Horrela, merkatuko PER balioa (18,6), nire estimatutako PER balio tartean, balio 

minimoaren eta bataz besteko balioaren artean kokatzen da.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9,4 19,4 

 

103,7 

18,6 
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9. ONDORIOAK 

Orain arteko guztia borobilduz, Tubacex S.A. enpresaren balioaren estimazioa 

egiteko Kutxa Fluxu Askearen metodoa eta biderkatzaileen (PER) metodoa erabili ditut, 

eta honen arabera enpresaren balioa 19,4koa da nire estimazioen arabera.  

PER balio tartea [9,4; 19,4; 103,7] –koa izango da eta kontutan hartuz, 

merkatuko PER balioa 18,6an kokatzen dela, hau da, bataz besteko balioa eta balio 

minimoaren tartean, Tubacex S.A.-ren merkatu balioa azpibaloratuta dagoela esan 

daiteke, nire estimazioarekin alderatuz. 

Beti ere, kontutan izan behar da nik Kutxa Fluxu Askearen metodoa erabili 

dudala enpresaren balioa kalkulatzeko. Izan ere, beste metodo batzuk ere badaude 

enpresaren balioa kalkulatzeko (esaterako, Akziodunen Kutxa Fluxuen metodoa) eta 

agian, beste metodo horiek erabilita ez da emaitza bera aterako.  

Beraz, nire balioespen lan honetan eduki dudan muga bat horixe izan da, Kutxa 

Fluxu Askearen metodoan oinarrituz bakarrik kalkulatu dudala enpresaren balioa. 

Gainera, lan hau egiteko garaian, hainbat zailtasun ere izan ditut, esaterako, 

informazio publikoa bakarrik erabili ahal izan dudala. Horrela, batez ere, Tubacex S.A 

azken hilabeteotan bere webgunean, nahiz CNMV-en atarian, argitaratzen joan den 

informazioa baliatuz atera ditut balioespena egiteko beharrezko ondorioak. 

Bukatzeko, lan honetan oinarrituz, Tubacex S.A. enpresaren egoeraren 

balorazio pertsonal bat eginez, nire iritziz, oso urte positiboak datoz Tubacex-entzat. 

Krisialdi garaia pixkanaka atzean uzten goazen heinean, Tubacex-ek inbertsio oso 

interesgarriak egiteko aprobetxatu du. Hasiera batean zehaztu zuen plan estrategikoari 

tinko eutsi dio eta hazkunde prozesu batean sartuta dago. IBF eta PRAKASH bezalako 

enpresak erosteak, munduko merkatu-kuota haztea esan nahi du (munduko liderra 

bilakatuko da azken erosketa hau gauzatzean), eta gainera balio erantsi altuko 

produktuetan inbertitzen ari da (OCTG hodiak). Nahiz eta momentu zailak izan orain 

(petrolioaren prezioa goitik behera jaisteagatik hodien eskariak ere behera egin du), 

epe ertain eta luzera mozkinak ekarriko dizkiola espero da. Beraz, epe luzera begira, 

Tubacex inbertsio ona iruditzen zait.  
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