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SISTEMARAKO SARRERAK

                                                 

Sarrerak

Sistema ekonomikoa

Irteerak
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biltzea

 

Muga naturalak eta geografikoak 



SISTEMATIKO IRTEERAK 

BALANTZEA 



PRODUKTIBITATE MATERIALA 
 

AKRONIMOA KONTZEPTUA DEFINIZIOA LOTURA 

MFA 
Materialen fluxuen 
azterketa  

Baliabide materialen fluxua aztertzeko 
metodologia, erauzten direnetik ezabatzen diren 
arte, kontuan izanda bidean izaten diren galerak  

  

ZIM Zuzeneko input materialak  Ekonomian zuzenean sartzen diren materialak ZIM= BE + inportazioak 

BE Bertako erauzketa 
Bertako erauzketa biotikoaren eta abiotikoaren 
batura 

  

FE Fluxu ezkutuak 

Erauzitako lehen mailako baliabide naturalei 
lotuta dagoen fluxua da, ekonomian sartzen ez 
diren materialek osatua.Zaku ekologikoa ere 
esaten zaio 

  

  
Bertako materialen 
eskaera 

Lurraldeko zuzeneko input materialen eta 
sortutako fluxu ezkutuen batura 

  



AKRONIMOA KONTZEPTUA DEFINIZIOA LOTURA 

 

Kanpoko materialen 
eskaera 

Kanpotik ekarritako zuzeneko input materialen 
eta fluxu ezkutuen batura. Ekonomia batek 
zenbateko menpetasuna duen adierazten du. 

  

BMG  Beharrezko material guztia 

Bertako materialen eta material inportatuen (ura 
eta airea izan ezik) eta haiei lotutako fluxu 
ezkutuen batura. Ekonomiak funtzionatzeko 
behar diren lehen mailako baliabideak, guztira.   

BMG= ZIM + FE 

PM Produktibitate materiala 
Hazkunde ekonomikoaren (BPGa) eta 
baliabideen kontsumoaren arteko lotura 

  

FMK 
Fluxu materialen 
kontabilitatea 

Materialen fluxuaren kontabilitatea egiteko 
erabiltzen den tresna, ekonomiaren metabolismo 
fisikoa neurtzeko 

  

MGO 
Materialen guztirako 
outputa 

Ekonomia batetik ateratzen diren materialen 
multzoa eta bertako ingurumenean pilatutako 
materialen multzoa (emisioak, hondakinak eta 
abar). Adierazle agregatua da, adierazten duena 
sistema sozioekonomikoak zer presio eragiten 
duen naturan, haren hobi-lanetan 

MGO = Esportazioak + 
BGO 

BGO Bertako guztirako outputa 
Bertako ingurumenean pilatutako materialen 
multzoa (emisioak, hondakinak eta abar). 

BGO = FEbertakoa+BOP 

BOP Bertako output prozesatua 

Material prozesatuak, ingurumenera itzuli 
direnak emisio eta hondakin moduan eta 
abarretan.Ekonomiaren eta ingurumenaren 
arteko fluxua, ekoizpen- eta kontsumo-
prozesuetan gertatzen dena 

  

MBK 
Materialen bertako 
kontsumoa 

Lurralde baten itxurazko kontsumoa, materialen 
sarrera zuzenen arteko kenketa eginda 
kalkulatzen dena.Ekonomia batek zuzenenean 
kontsumitzen dituen materialen guztizkoa. 

MBK=ZIM-esportazioak 

MBF 
Merkataritza-balantze 
fisikoa  

Materialen inportazioen eta esportazioen arteko 
lotura 

MBF=esportazio-fluxuak 
– inportazio fluxuak 

SPG Stocken pilaketa garbia 

Ekonomia baten hazkunde fisikoaren tasa. 
Materialen pilaketa garbia, eraikinetan, 
azpiegituretan, ibilgailuetan, etxetresna 
elektrikoetan, makinetan eta beste kontsumo-
ondasun iraunkor batzuetan. 

SPG=ZIM-
(BOP+esportazioak) 

PM Produktibitate materiala 
BPGa-ren eta materialen kontsumoaren 
adierazle baten (BMG, ZIM edo MBK) arteko 
lotura, neurtzeko modua zein den. 

  

PMBMG 
Produktibitate materiala 
(BMG) 

BPGa-ren eta BMGren arteko lotura Lehen  
guztizko produktibitate materiala deitu zaio 

PMBMG = BPGa/BMG 

PMZIM 
Produktibitate materiala 
(ZIM) 

BPGa-ren eta ZIMren arteko lotura PMZIM = BPGa/ZIM 

PMMBK 
Produktibitate materiala 
(MBK) 

BPGa-ren eta MBKen arteko lotura PMMBK = BPGa/MBK 




