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1. AZTARNA EKOLOGIKOA 

Adierazle taldea 

BIZKAIKO ADIERAZLE NAGUSIAK 

Definizioa 

Bizi-maila zehatz bat duen giza komunitate jakin batek erabiltzen dituen baliabideak eta 

sortzen dituen hondakinak bereganatzeko beharrezkoa den lurralde-eremu ekologikoki 

produktiboa (laborantzak, belardiak, basoak edo uretako ekosistema). Adierazle honek 

biztanleria baten iraunkortasuna ezagutzera ematen du, espazio eta denbora jakin batean. 

Unitateak 

Hektarea globalak/Biztanle (Hag/Hab) edo (gHa/Hab) 

Datuen urte-tartea 

2000tik 2012ra 

Kalkulu-aldizkakotasuna 

Urtekoa 

Informazio-iturria 

Bizkaiko Foru Aldundiko Ingurumen Saila 

Oharrak 

Aztarna ekologikoaren kalkulua premisa honetan oinarritzen da: kontsumo guztiek, 

materialak nahiz energetikoak, eta hondakinen absortzioak dagokien adierazpena dute lurralde 

produktiboan, haren beharra baitute produzitzeko edo ezabatzeko. 

Aztarna ekologikoaren kontzeptua bioahalmenaren (edo karga-ahalmena) kontzeptuari 

oso lotuta eta kontrajarria dago; bioahalmena honela definitzen da: "Ekosistemek duten 

ahalmena material biologiko erabilgarriak sortzeko eta gizakiak sortutako hondakinak 

xurgatzeko". 

Kontuan hartuz planetaren azalera mugatua dela, eskualde bateko aztarna ekologikoak 

ahalmen biologikoa gainditzen duenean, horrek esan nahi du eskualde horrek eskura duena 

baino gehiago erabiltzen duela; beraz, gaurko eta etorkizuneko belaunaldiak hipotekatzen ari da. 

Eta aitzitik, bioahalmena aztarna ekologikoa baino altuagoa bada, baliabide guztien 

erabilgarritasuna bermatzen da etorkizunari begira.  

 

 

 

 

 

  

 



 

BARNE-PRODUKTU GORDINA (BPG)HAZKUNDE-TASA 

2. BARNE-PRODUKTU GORDINA (BPG) HAZKUNDE-TASA 

Adierazle taldea 

BIZKAIKO ADIERAZLE NAGUSIAK 

Definizioa 

Barne Produktu Gordina (BPG) sektore instituzionalen edo jarduera-adarren balio erantsi 

gordinen batura da, gehi zergak ken produktuen gaineko diru-laguntzak (sektoreei eta jarduera-

adarrei esleitzen ez zaizkienak). Ekonomiaren produkzio osoaren kontuko saldoaren berdina ere 

bada; beraz, denbora jakin batean zehar lurralde bati lotutako ondasun eta zerbitzu guztien 

produkzio osoa islatzen duen adierazle ekonomiko bat da. 

Unitateak 

Urte arteko aldakuntza-tasa 

Datuen urte-tartea 

2000tik 2013ra 

Kalkulu-aldizkakotasuna 

Urtekoa 

Informazio-iturria 

Euskal Estatistika Erakundea (EUSTAT) 

Oharrak 

Indize kateatuen metodologia aplikatuari esker, estimazio zehatzago eta askoz ere 

eguneratuagoak lor daitezke, eta beste metodo batzuen mugak gainditu, besteak beste, prezio 

iraunkorretan eginiko kalkuluak (erreferentziazko egitura ekonomikotik aldentzea) edo prezio 

arruntetan eginiko kalkuluak (prezioen eta inflazioaren gorabeheren efektua). 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

INTENTSITATE ENERGETIKOA 

3. INTENTSITATE ENERGETIKOA 

Adierazle taldea 

BIZKAIKO ADIERAZLE NAGUSIAK 

Definizioa 

Energia-kontsumoa neurtzen du sortutako BPG unitate bakoitzeko. Gizarte batek 

energiaren erabileran duen eraginkortasunaren adierazle bat da. 

Unitateak 

Petrolio-tona baliokideak (ptb)/milaka euro 

Datuen urte-tartea 

2000tik 2013ra 

Kalkulu-aldizkakotasuna 

Urtekoa 

Informazio-iturria 

Energiaren Euskal Erakundea (EVE) 

Oharrak 

 

 



 

BIDAIA KOPURUA GARRAIO PUBLIKOAN 

4. BIDAIA KOPURUA GARRAIO PUBLIKOAN 

Adierazle taldea 

BIZKAIKO ADIERAZLE NAGUSIAK 

Definizioa 

Kontuan hartzen diren bidaiak garraio hauetan eginikoak dira: 

• Hiri-autobusa 

• Hiriarteko autobusa 

• Hiri-trena 

• Hiriarteko trena 

Unitateak 

Bidaia kopurua garraio publikoan/pertsona/urtea 

Datuen urte-tartea 

2011tik 2013ra 

Kalkulu-aldizkakotasuna 

Urtekoa 

Informazio-iturria 

Eusko Jaurlaritzako Ingurumen eta Lurralde Politikako Sailaren Garraio Adierazle Sistema 

(GAS) 

Oharrak 

Garraio publikoan egiten diren joan-etorriek trafikoa arintzen dute, baita erregai fosilen 

eta haiei lotutako emisioen kontsumoak murriztu ere. 

Garraio publikoaren erabilera handitzeak haren eraginkortasuna berrelikatzen du; beraz, 

eginiko bidaia kopuru handiagoa dakar. 

 



 

BIZKAIKO MUSEOETAKO BIZITARIEN KORPURUA 

5. BIZKAIKO MUSEOETAKO BISITARIEN KOPURUA (BizkaiKOA) 

Adierazle taldea 

BIZKAIKO ADIERAZLE NAGUSIAK 

Definizioa 

BizkaiKOAri dagozkion museoak bisitatzera etortzen diren pertsonak zenbatzen dira. 

Unitateak 

Ehunekoa 

Datuen urte-tartea 

2011tik 2013ra 

Kalkulu-aldizkakotasuna 

Urtekoa 

Informazio-iturria 

BizkaiKOA. 

Oharrak 

 

 

 

 

 

 

  

 


