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1606 politika ekonomikoa 

 

plangintza ekonomikoa 
            RT  egitura-politika  (1606) 
            RT  ekoizpenaren plangintza  (6406) 
            RT  ekonomia gidatua  (1621) 
            RT  ekonomia planifikatua  (1621) 
            RT  finantza-plangintza  (2436) 
            RT  finantzaketa-plana  (2426) 
            RT  garraio-plangintza  (4806) 
            RT  inbertsio-proiektua  (2426) 
            RT  merkatu-plangintza  (2006) 
NT1  eskualdeko plangintza  
            RT  Eskualde Garapeneko Europako Funtsa  
(1021) 
            RT  eskualde-ekonomia  (1621) 
            RT  eskualde-inbertsioa  (2426) 
            RT  eskualde-politika  (1616) 
            RT  hazkunde-ardatza  (1611) 
            RT  parke teknologikoa  (6806) 
NT1  garapen-plana  
NT1  nazio-plangintza  
            RT  aurrekontu-aurreikuspena  (2441) 
            RT  Estatuaren aurrekontua  (2436) 
            RT  nazio-ekonomia  (1621) 
NT1  sektorekako plangintza  
            RT  input-output analisia  (1631) 
 
 
politika ekonomikoa 
            RT  abagune ekonomikoa  (1611) 
            RT  akordio ekonomikoa  (0806) 
            RT  aurrekontu-politika  (2436) 
            RT  EDB politiken koordinazioa  (1016) 
            RT  ekoizpen-politika  (6406) 
            RT  energia-politika  (6606) 
            RT  finantza-politika  (2421) 
            RT  garapen ekonomikoa  (1611) 
            RT  inbertsio-politika  (2426) 
            RT  industria-politika  (6806) 
            RT  kreditu-politika  (2416) 
            RT  lankidetza ekonomikoa  (0811) 
            RT  politika monetarioa  (2411) 
            RT  prezio-politika  (2451) 
NT1  abaguneko politika  
  NT2  krisiaren aurkako plana  
            RT  atzeraldi ekonomikoa  (1611) 
NT1  baliabideen esleipena  
            RT  errentaren birbanaketa  (1626) 
NT1  berrindartze ekonomikoa  
            RT  Europako hazkunderako ekimena  (1016) 
            RT  susperraldi ekonomikoa  (1611) 
NT1  birmoldaketa ekonomikoa  

            RT  industria-birmoldaketa  (6806) 
NT1  deflazioa  
            RT  inflazioa  (1611) 
            RT  politika monetarioa  (2411) 
NT1  desarauketa  
            RT  banku-politika  (2416) 
            RT  garraio-politika  (4806) 
            RT  merkatuaren liberalizazioa  (2006) 
            RT  prezio-politika  (2451) 
NT1  egitura-politika  
            RT  arrantza-politika  (5641) 
            RT  egitura-funtsa  (1021) 
            RT  eskualde-politika  (1616) 
            RT  inbertsio-politika  (2426) 
            RT  industria-politika  (6806) 
            RT  laguntza sektoriala  (1606) 
            RT  Mediterraneoko programa integratuak  (1616) 
            RT  nekazaritza-politika  (5606) 
            RT  plangintza ekonomikoa  (1606) 
  NT2  azpiegitura ekonomikoa  
            RT  egitura ekonomikoa  (1631) 
            RT  garraio-azpiegitura  (4806) 
            RT  hiri-azpiegitura  (2846) 
            RT  industria-azpiegitura  (6806) 
            RT  turismo-azpiegitura  (2826) 
  NT2  egitura-doikuntza  
            RT  erreforma ekonomikoa  (1621) 
            RT  Eskualde Garapeneko Europako Funtsa  
(1021) 
NT1  errenta-politika  
            RT  alokairu-politika  (4421) 
            RT  errenta  (1626) 
            RT  errentaren birbanaketa  (1626) 
  NT2  errenta egonkortzea  
            RT  egonkortze ekonomikoa  (1611) 
  NT2  errentaren bermea  
            RT  gizarte-urgazpena  (2836) 
NT1  esku hartzeko politika  
            RT  diru-arloan esku hartzeko bidea  (2406) 
            RT  ekonomia itundua  (1621) 
            RT  finantza-arloko esku-hartzea  (2421) 
            RT  inbertsio-politika  (2426) 
            RT  laguntza publikoa  (1606) 
            RT  Merkatu Antolakunde Bateratua  (5606) 
            RT  merkatuan esku hartzea  (2006) 
            RT  ongizatearen estatua  (0406) 
            RT  zuzenbide publiko ekonomikoa  (0436) 
  NT2  sostengu-politika  
            RT  laguntza-araubidea  (0811) 
            RT  nekazaritzako ekoizpen-politika  (5611) 
            RT  nekazaritzako politika bateratua  (5606) 
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            RT  nekazaritzako prezioen euspena  (5606) 
            RT  sostengu ekonomikoa  (1606) 
NT1  garapen-politika  
            RT  azpigarapena  (1611) 
            RT  garapen ekonomikoa  (1611) 
            RT  garapen-bankua  (2416) 
            RT  garapenerako oztopoa  (1611) 
            RT  hazkunde ekonomikoa  (1611) 
            RT  industrializazioa  (6806) 
            RT  laguntza-politika  (0811) 
            RT  nekazaritzako jabetzari buruzko politika  
(5606) 
  NT2  garapen iraunkorra  
            RT  enpresaren erantzukizun soziala [V4.2]  
(4006) 
            RT  ingurumen-politika  (5206) 
            RT  mugikortasun iraunkorra  (4806) 
            RT  nekazaritza iraunkorra  (5606) 
            RT  nekazaritza- eta ingurumen-arloko plana  
(5606) 
  NT2  lehentasun ekonomikoa  
            RT  lehentasunezko eskualdea  (1616) 
NT1  herstura-politika  
            RT  alokairu-politika  (4421) 
            RT  alokairuen txikipena  (4421) 
            RT  atzeraldi ekonomikoa  (1611) 
            RT  inflazioa  (1611) 
NT1  integrazio ekonomikoa  
            RT  aduana-batasuna  (2011) 
            RT  batasun ekonomikoa  (1621) 
            RT  eskualde-integrazioa  (1616) 
            RT  Europako integrazioa  (0811) 
            RT  garapen integratua  (1611) 
            RT  integrazio monetarioa  (2406) 
            RT  lankidetza ekonomikoa  (0811) 
            RT  merkataritza askeko eremua  (2011) 
            RT  merkatu bateratua  (1621) 
  NT2  globalizazioa  
            RT  globalizazioaren aurkako mugimendua  
(0431) 
            RT  mundialismoa  (0406) 
            RT  Munduko Merkataritza Antolakundea  (2021) 
            RT  nazioarteko ekonomia  (1621) 
  NT2  industria-integrazioa  
            RT  industria-garapena  (6806) 
NT1  konbergentzia ekonomikoa  
            RT  EDB politiken koordinazioa  (1016) 
            RT  egonkortasun-programa  (2436) 
            RT  lankidetza ekonomikoa  (0811) 
  NT2  konbergentzia-irizpidea  
            RT  aurrekontu-oreka  (2436) 
            RT  EDSko kanbio-tasen mekanismoa  (2406) 
            RT  gorabeheren tartea  (2406) 
            RT  prezioen egonkortasuna  (2451) 
NT1  liberalismo ekonomikoa  
            RT  liberalismoa  (0406) 
            RT  merkatu-ekonomia  (1621) 

NT1  protekzionismoa  
            RT  aduana-zerga  (2011) 
            RT  aduana-zergen politika  (2011) 
            RT  bidezko merkataritza  (2006) 
            RT  inportazio-politika  (2006) 
            RT  merkatuaren babesa  (2006) 
            RT  trukeen murrizketa  (2021) 
 
 
sostengu ekonomikoa 
            RT  laguntza ekonomikoa  (0811) 
            RT  sostengu-politika  (1606) 
NT1  berregituraketarako laguntza  
            RT  industriaren berregituraketa  (6806) 
NT1  birmoldaketarako laguntza  
            RT  ekoizpenaren birmoldaketa  (5611) 
            RT  industria-birmoldaketa  (6806) 
NT1  ekoizpenerako laguntza  
            RT  ekoizpen-politika  (6406) 
NT1  enplegurako laguntza  
            RT  enpleguari eustea  (4406) 
            RT  langabeziaren aurkako borroka  (4406) 
NT1  enpresentzako laguntza  
            RT  enpresaren finantzaketa  (2426) 
            RT  enpresaren politika  (4006) 
            RT  industria-politika  (6806) 
            RT  industriaren berregituraketa  (6806) 
            RT  krisian dagoen enpresa  (4006) 
            RT  lehia-politika  (4031) 
NT1  Erkidegoaren laguntza  
            RT  EE funtsa  (1021) 
            RT  Erkidegoaren finantza-tresna  (1021) 
            RT  Erkidegoaren finantzaketa  (1021) 
            RT  Erkidegoaren mailegua  (1021) 
            RT  nekazaritzarako laguntza  (5606) 
  NT2  IAEE laguntza  
            RT  IAEE mailegua  (1021) 
NT1  eskualde-laguntza  
            RT  eskualde behartsua  (1616) 
            RT  Eskualde Garapeneko Europako Funtsa  
(1021) 
            RT  eskualde-lankidetza  (0811) 
            RT  eskualde-politika  (1616) 
            RT  eskualdeen garapena  (1616) 
NT1  esportaziorako laguntza  
            RT  esportaziorako diru-laguntza  (2006) 
            RT  esportaziorako itzulketa  (2006) 
            RT  esportaziorako kreditua  (2006) 
NT1  inbertsiorako laguntza  
            RT  inbertsio-politika  (2426) 
NT1  industriarako laguntza  
            RT  industria-birmoldaketa  (6806) 
            RT  industriaren berregituraketa  (6806) 
            RT  industriaren modernizazioa  (6806) 
NT1  laguntza publikoa  
            RT  aduana-zergaz besteko oztopoa  (2021) 
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            RT  dumping-a  (4031) 
            RT  esku hartzeko politika  (1606) 
            RT  esportaziorako kreditua  (2006) 
            RT  finantzaketen koordinazioa  (1021) 
            RT  gehigarritasunaren printzipioa  (1021) 
            RT  laguntza publikoen kontrola  (4031) 
            RT  lehia-politika  (4031) 
            RT  nekazaritzarako laguntza  (5606) 
NT1  laguntza sektoriala  

            RT  egitura-politika  (1606) 
NT1  merkaturatzeko laguntza  
NT1  modernizaziorako laguntza  
            RT  industriaren modernizazioa  (6806) 
            RT  nekazaritzako ustiategiaren modernizazioa  
(5611) 
            RT  nekazaritzarako laguntza  (5606) 



 Eurovoc-Euskaraz
 

 

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 5/20 

 

1611 hazkunde ekonomikoa 

 

baldintza ekonomikoa 
NT1  baliabide ekonomikoa  
            RT  baliabide naturala  (5211) 
NT1  bizi-kostua  
            RT  alokairuen igoera  (4421) 
            RT  bizi-baldintza  (2821) 
            RT  elikadura-gastua  (2026) 
            RT  erosteko ahalmena  (1626) 
            RT  kontsumo-gastua  (2026) 
            RT  kredituaren kostua  (2416) 
            RT  prezioen indizea  (2451) 
NT1  egoera ekonomikoa  
  NT2  abagune ekonomikoa  
            RT  politika ekonomikoa  (1606) 
NT1  elkarren mendekotasun ekonomikoa  
            RT  independentzia ekonomikoa  (0806) 
            RT  merkataritzako trukeen osagarritasuna  
(2021) 
NT1  jarduera ekonomikoa  
            RT  sektore ekonomikoa  (1621) 
 
 
garapen ekonomikoa 
            RT  garapen-eskualdea  (1616) 
            RT  garapen-politika  (1606) 
            RT  garapenerako laguntza  (0811) 
            RT  industria-garapena  (6806) 
            RT  laguntza-politika  (0811) 
            RT  politika ekonomikoa  (1606) 
NT1  77en Taldea  
NT1  abiada ekonomikoa  
NT1  azpigarapena  
            RT  garapen-politika  (1606) 
  NT2  garapenerako oztopoa  
            RT  garapen-politika  (1606) 
NT1  berreraikuntza ekonomikoa  
            RT  susperraldi ekonomikoa  (1611) 
NT1  desberdintasun ekonomikoa  
            RT  eskualdeen arteko desoreka  (1616) 
NT1  garapen integratua  
            RT  Erkidegoaren eskualde-politika  (1616) 
            RT  garapen-eskualdea  (1616) 
            RT  garapenerako programa integratua  (1616) 
            RT  integrazio ekonomikoa  (1606) 
            RT  nekazaritzako garapen-plana  (5606) 
NT1  garapenerako gaitasuna  
NT1  garatzen ari den herrialdea  
            RT  garapenerako eskubidea  (1236) 
            RT  hegoaldeko herrien arteko lankidetza  (0811) 
            RT  independentzia ekonomikoa  (0806) 

            RT  independentzia teknologikoa  (0806) 
            RT  Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko 
harremanak  (0806) 
            RT  lehentasun orokorrak  (2006) 
            RT  merkataritzako akordioa  (2021) 
            RT  teknologia-transferentzia  (6411) 
NT1  gutxi garatutako herrialdea  
NT1  hazkunde ekonomikoa  
            RT  analisi ekonomikoa  (1631) 
            RT  Europako hazkunderako ekimena  (1016) 
            RT  ezagutzaren ekonomia [V4.2]  (1621) 
            RT  garapen-politika  (1606) 
NT1  hazkunde-ardatza  
            RT  eskualdeen garapena  (1616) 
            RT  eskualdeko plangintza  (1606) 
            RT  industria-garapena  (6806) 
            RT  zona franko industriala  (6806) 
NT1  herrialde industrializatu berria  
NT1  herrialde industrializatua  
            RT  Iparraldearen eta Hegoaldearen arteko 
harremanak  (0806) 
NT1  oinarrizko beharrizanak  
            RT  bizi-baldintza  (2821) 
            RT  bizi-kalitatea  (2821) 
            RT  etxebizitza-beharrizana  (2846) 
            RT  janari-beharrizana  (2841) 
            RT  ur-beharrizanak  (5206) 
NT1  trantsizio ekonomikoa  
            RT  trantsizioko ekonomia  (1621) 
 
 
ziklo ekonomikoa 
NT1  abaguneko gorabeherak  
NT1  atzeraldi ekonomikoa  
            RT  arazo ekonomikoen ziozko iraizpena  (4406) 
            RT  herstura-politika  (1606) 
            RT  krisiaren aurkako plana  (1606) 
            RT  langabezia teknikoa  (4406) 
            RT  langabezia ziklikoa  (4406) 
NT1  egiturazko gorabeherak  
NT1  egonkortze ekonomikoa  
            RT  errenta egonkortzea  (1606) 
            RT  merkatuaren erregularizazioa  (2006) 
NT1  geraldi ekonomikoa  
NT1  gorabehera ekonomikoak  
            RT  prezioen gorabeherak  (2451) 
NT1  inflazioa  
            RT  alokairuen igoera  (4421) 
            RT  deflazioa  (1606) 
            RT  herstura-politika  (1606) 
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            RT  kreditu-politika  (2416) 
            RT  politika monetarioa  (2411) 
            RT  prezioen kontrola  (2451) 

NT1  susperraldi ekonomikoa  
            RT  berreraikuntza ekonomikoa  (1611) 
            RT  berrindartze ekonomikoa  (1606) 
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1616 eskualdea eta eskualde-politika 

 

eskualde ekonomikoa 
            RT  eskualde hautagarria  (1616) 
            RT  hirialdea  (2846) 
            RT  nekazaritzako eskualde-politika  (5606) 
NT1  arrantzaren mendeko eskualdea  
NT1  eskualde behartsua  
            RT  ekonomia- eta gizarte-kohesioa  (1016) 
            RT  eskualde-laguntza  (1606) 
            RT  eskualdeen arteko desoreka  (1616) 
            RT  nekazaritza-alde behartsua  (5606) 
  NT2  Mezzogiorno  
            RT  nekazaritza mediterraneoa  (5606) 
NT1  eskualde periferikoa  
NT1  garapen-eskualdea  
            RT  garapen ekonomikoa  (1611) 
            RT  garapen integratua  (1611) 
            RT  industria-garapena  (6806) 
NT1  industria-eskualdea  
            RT  industria-plangintza  (6806) 
            RT  industriaren kokapena  (6806) 
  NT2  gainbeherako industria-eskualdea  
NT1  kostako eskualdea  
            RT  itsasertza  (5211) 
            RT  jurisdikziopeko urak  (1231) 
            RT  kostako hondoa  (5211) 
NT1  landa-eskualdea  
            RT  azpipopulazioa  (2816) 
            RT  eskualdeen arteko desoreka  (1616) 
            RT  landa-aglomerazioa  (2846) 
            RT  landa-erkidegoa  (2846) 
  NT2  mendiko eskualdea  
            RT  mendi-nekazaritza  (5606) 
  NT2  nekazaritza-eskualdea  
            RT  lurren erabilera  (5621) 
NT1  lehentasunezko eskualdea  
            RT  lehentasun ekonomikoa  (1606) 
NT1  mugako eskualdea  
            RT  muga  (1231) 
            RT  mugaz gaindiko lankidetza  (0811) 
NT1  turismo-eskualdea  
            RT  turismo-politika  (2826) 
            RT  turismoa  (2826) 
NT1  uharteko eskualdea  
            RT  uhartea  (5211) 
            RT  uhartedia  (1231) 
 
 
eskualde-politika 
            RT  egitura-politika  (1606) 
            RT  eskualde-administrazioa  (0436) 

            RT  eskualde-ekonomia  (1621) 
            RT  eskualde-laguntza  (1606) 
            RT  eskualde-lankidetza  (0811) 
            RT  eskualdeko ogasuna  (2436) 
            RT  eskualdeko parlamentua  (0421) 
            RT  eskualdeko plangintza  (1606) 
            RT  nekazaritzako eskualde-politika  (5606) 
            RT  toki-administrazioa  (0436) 
NT1  Erkidegoaren eskualde-politika  
            RT  egitura-funtsa  (1021) 
            RT  ekonomia- eta gizarte-kohesioa  (1016) 
            RT  Erkidegoaren ekimena  (1016) 
            RT  Erkidegoaren politika  (1016) 
            RT  Eskualde Garapeneko Europako Funtsa  
(1021) 
            RT  Europako Gizarte Funtsa  (1021) 
            RT  garapen integratua  (1611) 
            RT  nekazaritza egituratzeko politika  (5611) 
            RT  nekazaritzako eskualde-politika  (5606) 
            RT  nekazaritzako politika bateratua  (5606) 
  NT2  eragiketa-programa  
  NT2  Erkidegoko laguntza-esparrua  
            RT  egitura-funtsa  (1021) 
            RT  Erkidegoaren finantza-tresna  (1021) 
  NT2  eskualde hautagarria  
            RT  egitura-funtsa  (1021) 
            RT  eskualde ekonomikoa  (1616) 
            RT  hautagarritasun-irizpidea  (1021) 
  NT2  garapenerako programa integratua  
            RT  garapen integratua  (1611) 
            RT  industriaren modernizazioa  (6806) 
            RT  lanbide-heziketa  (4406) 
            RT  zerbitzuen industria  (6846) 
    NT3  Mediterraneoko programa integratuak  
            RT  akuikultura  (5641) 
            RT  arrantza-politika  (5641) 
            RT  EE eskualde mediterraneoa  (1616) 
            RT  egitura-politika  (1606) 
            RT  enplegu-sorkuntza  (4406) 
NT1  eskualde baten eta Europar Batasunaren 
arteko harremanak  
            RT  Eskualdeetako Lantaldea  (1006) 
NT1  eskualde-integrazioa  
            RT  Europako integrazioa  (0811) 
            RT  integrazio ekonomikoa  (1606) 
            RT  integrazio politikoa  (0811) 
NT1  eskualdeen arteko desoreka  
            RT  desberdintasun ekonomikoa  (1611) 
            RT  EE eskualde mediterraneoa  (1616) 
            RT  ekonomia- eta gizarte-kohesioa  (1016) 
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            RT  eskualde behartsua  (1616) 
            RT  landa-eskualdea  (1616) 
NT1  eskualdeen garapena  
            RT  eskualde-ekonomia  (1621) 
            RT  eskualde-laguntza  (1606) 
            RT  hazkunde-ardatza  (1611) 
            RT  turismo-politika  (2826) 
NT1  landa-garapena  
            RT  baso-antolamendua  (5636) 
            RT  lurren erabilera  (5621) 
            RT  lurren esleipena  (5611) 
            RT  nekazaritza egituratzeko politika  (5611) 
            RT  nekazaritzako ur-antolamendua  (5621) 
NT1  lurraldearen antolamendua  

 
 
Europako eskualdea 
NT1  Alpeetako eskualdea  
NT1  Arku Atlantikoa  
NT1  EE eskualde mediterraneoa  
            RT  eskualdeen arteko desoreka  (1616) 
            RT  Mediterraneoko hirugarren herrialdeak  
(7231) 
            RT  Mediterraneoko programa integratuak  (1616) 
            RT  nekazaritza mediterraneoa  (5606) 
NT1  Renaniako arroa 
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1621 egitura ekonomikoa 

 

araubide ekonomikoa 
            RT  ekoizpen-modua  (6406) 
NT1  batasun ekonomikoa  
            RT  aduana-batasuna  (2011) 
            RT  diru-batasuna  (2406) 
            RT  harreman ekonomikoak  (0806) 
            RT  integrazio ekonomikoa  (1606) 
NT1  ekonomia gidatua  
            RT  plangintza ekonomikoa  (1606) 
NT1  ekonomia itundua  
            RT  esku hartzeko politika  (1606) 
NT1  ekonomia mistoa  
            RT  ekonomia mistoko sozietatea  (4016) 
            RT  nazionalizazioa  (1211) 
NT1  ekonomia planifikatua  
            RT  plangintza ekonomikoa  (1606) 
NT1  erreforma ekonomikoa  
            RT  egitura-doikuntza  (1606) 
  NT2  trantsizioko ekonomia  
            RT  erregimen politikoaren aldaketa  (0406) 
            RT  herrialde sozialista ohiak  (7236) 
            RT  trantsizio ekonomikoa  (1611) 
    NT3  postkomunismoa  
            RT  komunismoa  (0406) 
NT1  kolektibismoa  
            RT  abeletxe kolektiboa  (5616) 
            RT  ekonomia kolektiboa  (1621) 
NT1  merkatu bateratua  
            RT  integrazio ekonomikoa  (1606) 
            RT  merkataritzako akordioa  (2021) 
NT1  merkatu-ekonomia  
            RT  eskaintza eta eskaria  (2016) 
            RT  liberalismo ekonomikoa  (1606) 
 
 
ekonomia 
            RT  egitura ekonomikoa  (1631) 
            RT  ekonomia-zientzia  (3611) 
            RT  enpresaren ekonomia  (4006) 
            RT  garraioaren ekonomia  (4806) 
            RT  hiriko ekonomia  (2846) 
            RT  ingurumenaren ekonomia  (5206) 
            RT  makroekonomia  (1631) 
            RT  mikroekonomia  (1631) 
            RT  nekazaritzako ekonomia  (5606) 
NT1  ekonomia kolektiboa  
            RT  kolektibismoa  (1621) 
NT1  ekonomia postindustriala  
NT1  ekonomia publikoa  
            RT  enpresa publikoa  (4011) 

NT1  eskualde-ekonomia  
            RT  eskualde-inbertsioa  (2426) 
            RT  eskualde-politika  (1616) 
            RT  eskualdeen garapena  (1616) 
            RT  eskualdeko kontabilitatea  (1626) 
            RT  eskualdeko plangintza  (1606) 
NT1  etxeko ekonomia  
            RT  etxeko lanarengatiko alokairua  (4421) 
            RT  etxekoandrea  (2816) 
            RT  familiako laneskua  (4411) 
            RT  nekazaritzako familia-ustiategia  (5616) 
NT1  ezagutzaren ekonomia [V4.2]  
            RT  hazkunde ekonomikoa  (1611) 
            RT  ikerketa-politika  (6416) 
            RT  informazioaren gizartea  (3231) 
            RT  jakintzaren kudeaketa  (4021) 
            RT  kapital intelektuala [V4.2]  (4021) 
            RT  ordena ekonomiko berria  (0806) 
NT1  ezkutuko ekonomia  
            RT  lan klandestinoa  (4406) 
            RT  legez kontrako trafikoa  (2006) 
            RT  trukaketa  (2016) 
NT1  gerrako ekonomia  
            RT  gerra  (0816) 
NT1  gizarte-ekonomia  
            RT  bidezko merkataritza  (2006) 
            RT  elkarte-bizitza  (2826) 
            RT  elkarte-mugimendua  (0431) 
            RT  gizarte-mutualitatea  (2836) 
            RT  irabaziak lortzeko xederik gabeko sozietatea  
(4016) 
            RT  kooperatiba  (4016) 
NT1  industria-ekonomia  
            RT  ekoizpen-politika  (6406) 
            RT  industria-egitura  (6806) 
            RT  industria-ekoizpena  (6806) 
            RT  industria-plangintza  (6806) 
            RT  industria-politika  (6806) 
NT1  iraupeneko ekonomia  
            RT  iraupeneko nekazaritza  (5616) 
NT1  nazio-ekonomia  
            RT  nazio-ekoizpena  (6406) 
            RT  nazio-kontabilitatea  (1626) 
            RT  nazio-plangintza  (1606) 
NT1  nazioarteko ekonomia  
            RT  globalizazioa  (1606) 
            RT  munduko ekoizpena  (6406) 
            RT  nazioarteko finantzak  (2406) 
            RT  nazioarteko merkataritza  (2021) 
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sektore ekonomikoa 
            RT  egitura ekonomikoa  (1631) 
            RT  jarduera ekonomikoa  (1611) 
NT1  bigarren sektorea  
NT1  hirugarren sektorea  
            RT  zerbitzu-enpresa  (4011) 
            RT  zerbitzua  (2026) 

            RT  zerbitzuen industria  (6846) 
            RT  zerbitzugintza askea  (4406) 
NT1  laugarren sektorea  
            RT  zerbitzu-enpresa  (4011) 
NT1  lehen sektorea  
  NT2  nekazaritza-sektorea  
            RT  nekazaritzaren egoera  (5606) 
NT1  merkataritzaz kanpoko sektorea 
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1626 nazio-kontabilitatea 

 

errenta 
            RT  errenta-politika  (1606) 
            RT  errentaren gaineko zerga  (2446) 
            RT  inbertsioaren errenta  (2426) 
            RT  irauteko gutxieneko diru-sarrera  (2826) 
            RT  nazio-errenta  (1626) 
            RT  nekazaritzako ustiapenaren errenta  (5616) 
NT1  aurrezpena  
            RT  inbertsioa  (2426) 
            RT  kontsumitzaileen portaera  (2026) 
            RT  korritua  (2416) 
NT1  bizi-maila  
            RT  bizi-baldintza  (2821) 
            RT  bizi-kalitatea  (2821) 
            RT  irauteko gutxieneko diru-sarrera  (2826) 
            RT  kontsumoa  (2026) 
NT1  erosteko ahalmena  
            RT  alokairuen igoera  (4421) 
            RT  bizi-kostua  (1611) 
            RT  gutxieneko alokairua  (4421) 
            RT  kontsumoa  (2026) 
            RT  prezioen indizea  (2451) 
  NT2  erosteko ahalmenaren parekotasuna  
NT1  errentaren banaketa  
  NT2  aberastasuna  
            RT  ondarearen gaineko zerga  (2446) 
  NT2  aberastasunaren banaketa  
  NT2  errenta txikia  
            RT  alokairu txikia  (4421) 
            RT  behartsuentzako laguntza  (2836) 
            RT  langile behartsua  (4411) 
  NT2  pobretasuna  
            RT  azpiproletarioak  (2821) 
            RT  behartsuentzako laguntza  (2836) 
            RT  desnutrizioa  (2841) 
            RT  etxerik gabeko pertsona  (2826) 
            RT  irauteko gutxieneko diru-sarrera  (2826) 
            RT  langile behartsua  (4411) 
            RT  laugarren mundua  (2821) 
    NT3  eskaletasuna  
  NT2  pobretzea  
            RT  laugarren mundua  (2821) 
NT1  errentaren birbanaketa  
            RT  baliabideen esleipena  (1606) 
            RT  errenta-politika  (1606) 
            RT  gizarte-segurantza  (2836) 
            RT  zerga-sistema  (2446) 

NT1  errenten metaketa  
            RT  enplegu-aniztasuna  (4406) 
            RT  pentsioen metaketa  (2836) 
NT1  familia-aurrekontua  
            RT  familia-kontsumoa  (2026) 
            RT  kontsumo-gastua  (2026) 
NT1  familia-errenta  
            RT  familia-kontsumoa  (2026) 
NT1  gizarte-transferentziak  
            RT  gizarte-segurantza  (2836) 
NT1  nahitaezko aurrezpena  
 
 
kontabilitate-sistema 
NT1  kontabilitate-sistema normalizatua  
  NT2  Europako Kontabilitate Sistema  
 
 
nazio-kontabilitatea 
            RT  analisi ekonomikoa  (1631) 
            RT  merkataritzako balantza  (2406) 
            RT  nazio-ekonomia  (1621) 
            RT  ondasun eta zerbitzuak  (2026) 
NT1  agregatu ekonomikoa  
            RT  azken kontsumoa  (2026) 
            RT  balio erantsia  (4026) 
            RT  kontsumoa  (2026) 
  NT2  barne-produktu gordina  
  NT2  nazio-gastua  
  NT2  nazio-produktua  
    NT3  nazio-errenta  
            RT  errenta  (1626) 
    NT3  nazio-produktu gordina  
            RT  adierazle ekonomikoa  (1631) 
NT1  eskualdeko kontabilitatea  
            RT  eskualde-ekonomia  (1621) 
NT1  eskualdeko produktu gordina  
            RT  adierazle ekonomikoa  (1631) 
NT1  nekazaritzako kontabilitate ekonomikoa  
            RT  kontabilitateko informazio-sarea  (5616) 
            RT  nekazaritzako ustiapenaren emaitza  (5616) 
NT1  per capita errenta  
            RT  adinaren araberako banaketa  (2816) 
            RT  sexuaren araberako banaketa  (2816) 
NT1  pertsona aktiboko errenta 
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1631 analisi ekonomikoa 

 

analisi ekonomikoa 
            RT  balantzeen analisia  (4021) 
            RT  emaitzen konparaziozko ebaluazioa  (6411) 
            RT  eskaintza eta eskaria  (2016) 
            RT  finantza-analisia  (4021) 
            RT  hazkunde ekonomikoa  (1611) 
            RT  kostuen analisia  (4026) 
            RT  nazio-kontabilitatea  (1626) 
NT1  adierazle ekonomikoa  
            RT  eskualdeko produktu gordina  (1626) 
            RT  gizarte-adierazlea  (2821) 
            RT  merkataritzako balantza  (2406) 
            RT  nazio-produktu gordina  (1626) 
NT1  balio ekonomikoa  
NT1  egitura ekonomikoa  
            RT  azpiegitura ekonomikoa  (1606) 
            RT  ekonomia  (1621) 
            RT  sektore ekonomikoa  (1621) 
NT1  ekonometria  
            RT  ekonomia-zientzia  (3611) 
  NT2  eredu ekonomikoa  
            RT  aurreikuspeneko kudeaketa  (4021) 
NT1  eraginari buruzko azterlana  
            RT  ingurumen-eragina  (5206) 
            RT  publizitatearen eragina  (2031) 
NT1  inkesta ekonomikoa  
            RT  estatistika  (1631) 
            RT  gizarte-inkesta  (2821) 
            RT  kontsumoari buruzko inkesta  (2031) 
NT1  input-output analisia  
            RT  kontabilitatea  (4026) 
            RT  sektorekako plangintza  (1606) 
NT1  makroekonomia  
            RT  ekonomia  (1621) 
            RT  ekonomia-zientzia  (3611) 
NT1  mikroekonomia  
            RT  ekonomia  (1621) 
            RT  ekonomia-zientzia  (3611) 
            RT  enpresa  (4011) 
NT1  ondorio ekonomikoa  
 
 
aurreikuspen ekonomikoa 
NT1  epe ertainerako aurreikuspena  
NT1  epe laburrerako aurreikuspena  

NT1  epe luzerako aurreikuspena  
NT1  prospektiba  
 
 
estatistika 
            RT  arrantza-estatistika  (5641) 
            RT  baso-estatistika  (5636) 
            RT  defentsako estatistika  (0821) 
            RT  ekoizpen-estatistika  (6406) 
            RT  enpleguaren estatistika  (4411) 
            RT  estatistika demografikoa  (2816) 
            RT  finantza-estatistika  (2421) 
            RT  ikertzeko metodoa  (6416) 
            RT  industria-estatistika  (6806) 
            RT  ingurumenari buruzko estatistikak  (5206) 
            RT  inkesta ekonomikoa  (1631) 
            RT  matematika  (3606) 
            RT  merkataritzako estatistika  (2031) 
            RT  nekazaritzako estatistika  (5616) 
NT1  banaketa geografikoa  
            RT  biztanleriaren banaketa geografikoa  (2816) 
            RT  demografia  (2816) 
            RT  ekoizpenaren kokapena  (5611) 
            RT  energiaren kokapena  (6606) 
            RT  eskola-mapa  (3216) 
            RT  industriaren kokapena  (6806) 
            RT  mugikortasun geografikoa  (2811) 
NT1  Erkidegoaren estatistika  
NT1  eskualde-estatistika  
NT1  estatistika ekonomikoa  
            RT  gizarte-inkesta  (2821) 
            RT  industria-estatistika  (6806) 
            RT  merkataritzako estatistika  (2031) 
NT1  estatistika ofiziala  
            RT  agiri ofiziala  (3221) 
NT1  estatistika-metodoa  
NT1  nazio-estatistika  
NT1  nazioarteko estatistika  
NT1  nomenklatura  
NT1  ratioa  
            RT  kontabilitate-kudeaketa  (4026) 
NT1  zentsua  
NT1  zundaketa  
            RT  iritzi-zundaketa  (2821) 
  NT2  laginketa 
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Gai-eremuko terminologia: 20 EKONOMIA 
 

1. helburuko eskualdea 
   USE eskualde behartsua(1616) 
  

77en Taldea (1611) 
  

abagune ekonomikoa (1611) 
  

abaguneko gorabeherak (1611) 
  

abaguneko inkesta 
   USE inkesta ekonomikoa(1631) 
  

abaguneko politika (1606) 
  

abeltzaintza 
   USE nekazaritza-sektorea(1621) 
  

aberastasuna (1626) 
  

aberastasunaren banaketa (1626) 
  

abiada ekonomikoa (1611) 
  

adierazle ekonomikoa (1631) 
  

aginduzko plangintza 
   USE plangintza ekonomikoa(1606) 
  

agregatu ekonomikoa (1626) 
  

agregatu makroekonomikoa 
   USE agregatu ekonomikoa(1626) 
  

alde atzeratua 
   USE eskualde behartsua(1616) 
  

alde behartsua 
   USE eskualde behartsua(1616) 
  

alderdi ekonomikoa 
   USE baldintza ekonomikoa(1611) 
  

Alpeak 
   USE Alpeetako eskualdea(1616) 
  

Alpeetako eskualdea (1616) 
  

Alpeetako mendigunea 
   USE Alpeetako eskualdea(1616) 
  

analisi ekonomikoa (1631) 
  

antolaketa ekonomikoa 
   USE araubide ekonomikoa(1621) 
  

arau-kenketa 
   USE desarauketa(1606) 
  

araubide ekonomikoa (1621) 
  

araubide ekonomikoaren aldaketa 
   USE erreforma ekonomikoa(1621) 
  

Arku Atlantikoa (1616) 
  

arrantzaren mendeko eskualdea (1616) 
  

arro mediterraneoa 
   USE EE eskualde mediterraneoa(1616) 
  

atzeraldi ekonomikoa (1611) 
  

aukera ekonomikoa 
   USE politika ekonomikoa(1606) 
  

aurreikuspen ekonomikoa (1631) 
  

aurrezpena (1626) 
  

azpiegitura ekonomikoa (1606) 
  

azpigarapena (1611) 
  

azterketa estatistikoa 
   USE estatistika(1631) 
  

azterketa sektoriala 
   USE input-output analisia(1631) 
  

azterlan ekonomikoa 
   USE analisi ekonomikoa(1631) 
  

baldintza ekonomikoa (1611) 
  

baliabide ekonomikoa (1611) 
  

baliabideen esleipena (1606) 
  

balio ekonomikoa (1631) 
  

balorazio ekonomikoa 
   USE analisi ekonomikoa(1631) 
  

banaketa geografikoa (1631) 
  

barne-produktu gordina (1626) 
  

batasun ekonomikoa (1621) 
  

behartsua 
   USE pobretasuna(1626) 
  

beheraldi ekonomikoa 
   USE atzeraldi ekonomikoa(1611) 
  

berregituraketarako laguntza (1606) 
  

berreraikuntza ekonomikoa (1611) 
  

berrindartze ekonomikoa (1606) 
  

bigarren sektorea (1621) 
  

bioekonomia 
   USE garapen iraunkorra(1606) 
  

birmoldaketa ekonomikoa (1606) 
  

birmoldaketarako laguntza (1606) 
  

bizi-kostua (1611) 
  

bizi-kostuaren indizea 
   USE bizi-kostua(1611) 
  

bizi-maila (1626) 
  

bizkortze ekonomikoa 
   USE susperraldi ekonomikoa(1611) 
  

biztanleko errenta 
   USE per capita errenta(1626) 
  

botere publikoen esku-hartzea 
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   USE esku hartzeko politika(1606) 
  

BPG 
   USE barne-produktu gordina(1626) 
  

datu estatistikoa 
   USE estatistika(1631) 
  

deflazio-politika 
   USE deflazioa(1606) 
  

deflazioa (1606) 
  

desarauketa (1606) 
  

desberdintasun ekonomikoa (1611) 
  

desoreka ekonomikoa 
   USE desberdintasun ekonomikoa(1611) 
  

dirigismoa 
   USE ekonomia gidatua(1621) 
  

diru-konbergentzia 
   USE konbergentzia ekonomikoa(1606) 
  

diru-laguntza 
   USE sostengu ekonomikoa(1606) 
  

diru-laguntza autonomikoa 
   USE laguntza publikoa(1606) 
  

diru-laguntza publikoa 
   USE laguntza publikoa(1606) 
  

diru-laguntzak ematea 
   USE sostengu ekonomikoa(1606) 
  

diru-sarreren metaketa 
   USE errenten metaketa(1626) 
  

diru-sarreren pilaketa 
   USE errenten metaketa(1626) 
  

dirutza 
   USE aberastasuna(1626) 
  

e-ekonomia 
   USE ezagutzaren ekonomia [V4.2](1621) 
  

ebaluazio ekonomikoa 
   USE analisi ekonomikoa(1631) 
  

EE eskualde mediterraneoa (1616) 
  

egitura ekonomikoa (1631) 
  

egitura-doikuntza (1606) 
  

egitura-politika (1606) 
  

egituraren eraldaketa 
   USE egitura-doikuntza(1606) 
  

egiturazko gorabeherak (1611) 
  

egoera ekonomikoa (1611) 
  

egonkortasun ekonomikoa 
   USE egonkortze ekonomikoa(1611) 
  

egonkortze ekonomikoa (1611) 
  

ekintza integratuko eremua 
   USE garapenerako programa integratua(1616) 
  

ekoizleentzako laguntza 

   USE ekoizpenerako laguntza(1606) 
  

ekoizpenerako laguntza (1606) 
  

ekonometria (1631) 
  

ekonomia (1621) 
  

ekonomia beltza 
   USE ezkutuko ekonomia(1621) 
  

ekonomia berrabiaraztea 
   USE berrindartze ekonomikoa(1606) 
  

ekonomia digitala 
   USE ezagutzaren ekonomia [V4.2](1621) 
  

ekonomia elektronikoa 
   USE ezagutzaren ekonomia [V4.2](1621) 
  

ekonomia geldikorra 
   USE geraldi ekonomikoa(1611) 
  

ekonomia gidatua (1621) 
  

ekonomia informala 
   USE ezkutuko ekonomia(1621) 
  

ekonomia irregularra 
   USE ezkutuko ekonomia(1621) 
  

ekonomia itundua (1621) 
  

ekonomia kapitalista 
   USE merkatu-ekonomia(1621) 
  

ekonomia kolektiboa (1621) 
  

ekonomia mistoa (1621) 
  

ekonomia onbideratzea 
   USE berreraikuntza ekonomikoa(1611) 
  

ekonomia ostendua 
   USE ezkutuko ekonomia(1621) 
  

ekonomia planifikatua (1621) 
  

ekonomia postindustriala (1621) 
  

ekonomia publikoa (1621) 
  

ekonomia-prospektiba 
   USE prospektiba(1631) 
  

ekonomia-uzkurdura 
   USE atzeraldi ekonomikoa(1611) 
  

ekonomiaren globalizazioa 
   USE globalizazioa(1606) 
  

ekonomiaren internazionalizazioa 
   USE globalizazioa(1606) 
  

ekonomiaren moteltzea 
   USE atzeraldi ekonomikoa(1611) 
  

ekonomiaren mundializazioa 
   USE globalizazioa(1606) 
  

ekonomien konbergentzia 
   USE konbergentzia ekonomikoa(1606) 
  

ELE 
   USE Erkidegoko laguntza-esparrua(1616) 
  

elkarren mendekotasun ekonomikoa (1611) 
  



 Eurovoc-Euskaraz
 

 

2007-02-05 http://www.bizkaia.net/eurovoc 15/20 

emaitza ekonomikoen konbergentzia 
   USE konbergentzia ekonomikoa(1606) 
  

enplegurako diru-laguntza 
   USE enplegurako laguntza(1606) 
  

enplegurako laguntza (1606) 
  

enpresentzako diru-laguntza 
   USE enpresentzako laguntza(1606) 
  

enpresentzako laguntza (1606) 
  

epe ertainerako aurreikuspena (1631) 
  

epe ertainerako igurikimena 
   USE epe ertainerako aurreikuspena(1631) 
  

epe laburrerako aurreikuspena (1631) 
  

epe laburrerako igurikimena 
   USE epe laburrerako aurreikuspena(1631) 
  

epe luzerako aurreikuspena (1631) 
  

epe luzerako igurikimena 
   USE epe luzerako aurreikuspena(1631) 
  

epe oso luzerako aurreikuspena 
   USE prospektiba(1631) 
  

eragiketa-programa (1616) 
  

eragin ekonomikoa 
   USE ondorio ekonomikoa(1631) 
  

eraginari buruzko azterlana (1631) 
  

eredu ekonometrikoa 
   USE eredu ekonomikoa(1631) 
  

eredu ekonomikoa (1631) 
  

eremu ekonomikoa 
   USE eskualde ekonomikoa(1616) 
  

Erkidegoaren eskualde-politika (1616) 
  

Erkidegoaren estatistika (1631) 
  

Erkidegoaren laguntza (1606) 
  

Erkidegoaren sostengua 
   USE Erkidegoaren laguntza(1606) 
  

Erkidegoko laguntza-esparrua (1616) 
  

erosahalmena 
   USE erosteko ahalmena(1626) 
  

erosteko ahalmena (1626) 
  

erosteko ahalmenaren parekotasuna (1626) 
  

erreforma ekonomikoa (1621) 
  

errenta (1626) 
  

errenta bermatua 
   USE errentaren bermea(1606) 
  

errenta egonkortzea (1606) 
  

errenta txikia (1626) 
  

errenta-politika (1606) 
  

errentaren banaketa (1626) 
  

errentaren bermea (1606) 
  

errentaren birbanaketa (1626) 
  

errenten metaketa (1626) 
  

errenten pilaketa 
   USE errenten metaketa(1626) 
  

erroldatzea 
   USE zentsua(1631) 
  

eskaletasuna (1626) 
  

esku hartzeko politika (1606) 
  

esku-hartze publikoa 
   USE esku hartzeko politika(1606) 
  

eskualde atzeratua 
   USE eskualde behartsua(1616) 
  

eskualde azpigaratua 
   USE eskualde behartsua(1616) 
  

eskualde baten eta Europar Batasunaren arteko 
harremanak (1616) 
  

eskualde behartsua (1616) 
  

eskualde behartsuentzako laguntza 
   USE eskualde-laguntza(1606) 
  

eskualde ekonomikoa (1616) 
  

eskualde hautagarria (1616) 
  

eskualde periferikoa (1616) 
  

eskualde pobreagoa 
   USE eskualde behartsua(1616) 
  

eskualde pobreenentzako laguntza 
   USE eskualde-laguntza(1606) 
  

Eskualde Politikarako Batzordea 
   USE Erkidegoaren eskualde-politika(1616) 
  

eskualde ultraperiferikoa 
   USE eskualde periferikoa(1616) 
  

eskualde-ekonomia (1621) 
  

eskualde-estatistika (1631) 
  

eskualde-integrazioa (1616) 
  

eskualde-kontuak 
   USE eskualdeko kontabilitatea(1626) 
  

eskualde-laguntza (1606) 
  

eskualde-politika (1616) 
  

eskualdeen arteko desberdintasunak 
   USE eskualdeen arteko desoreka(1616) 
  

eskualdeen arteko desoreka (1616) 
  

eskualdeen arteko plangintza 
   USE eskualdeko plangintza(1606) 
  

eskualdeen garapena (1616) 
  

eskualdeen garapenerako laguntza 
   USE eskualde-laguntza(1606) 
  

eskualdeko antolamendua 
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   USE eskualdeko plangintza(1606) 
  

eskualdeko eragiketa-programa 
   USE eragiketa-programa(1616) 
  

eskualdeko garapen-programa 
   USE eragiketa-programa(1616) 
  

eskualdeko kontabilitatea (1626) 
  

eskualdeko plana 
   USE eskualdeko plangintza(1606) 
  

eskualdeko plangintza (1606) 
  

eskualdeko produktu gordina (1626) 
  

esportaziorako laguntza (1606) 
  

estagflazioa 
   USE inflazioa(1611) 
  

estatalismoa 
   USE kolektibismoa(1621) 
  

estatistika (1631) 
  

estatistika ekonomikoa (1631) 
  

estatistika ofiziala (1631) 
  

estatistika-metodoa (1631) 
  

estatu-laguntza 
   USE laguntza publikoa(1606) 
  

Estatuaren diru-laguntza 
   USE laguntza publikoa(1606) 
  

Estatuaren esku-hartzea 
   USE esku hartzeko politika(1606) 
  

Estatuaren laguntza 
   USE laguntza publikoa(1606) 
  

etxeetako ekonomia 
   USE etxeko ekonomia(1621) 
  

etxeko ekonomia (1621) 
  

etxeko lana 
   USE etxeko ekonomia(1621) 
  

Europako eskualdea (1616) 
  

Europako Kontabilitate Sistema (1626) 
  

euspen-politika 
   USE sostengu-politika(1606) 
  

ezagutzaren ekonomia [V4.2] (1621) 
  

ezkutuko ekonomia (1621) 
  

familia-aurrekontua (1626) 
  

familia-errenta (1626) 
  

funtsezko beharrizanak 
   USE oinarrizko beharrizanak(1611) 
  

G-77 
   USE 77en Taldea(1611) 
  

gainbeherako industria-eskualdea (1616) 
  

garapen ekologikoa 
   USE garapen iraunkorra(1606) 
  

garapen ekonomikoa (1611) 
  

garapen eramangarria 
   USE garapen iraunkorra(1606) 
  

garapen gunea 
   USE hazkunde-ardatza(1611) 
  

garapen integratua (1611) 
  

garapen integraturako programa 
   USE garapenerako programa integratua(1616) 
  

garapen iraunkorra (1606) 
  

garapen jasangarria 
   USE garapen iraunkorra(1606) 
  

garapen-aldea 
   USE garapen-eskualdea(1616) 
  

garapen-bidean dagoen herrialdea 
   USE garatzen ari den herrialdea(1611) 
  

garapen-eragiketa integratua 
   USE garapenerako programa integratua(1616) 
  

garapen-eskualdea (1616) 
  

garapen-plana (1606) 
  

garapen-politika (1606) 
  

garapen-programa 
   USE garapen-plana(1606) 
  

garapen-proiektua 
   USE garapen-plana(1606) 
  

garapenaren plangintza 
   USE garapen-plana(1606) 
  

garapenerako estrategia 
   USE garapen-politika(1606) 
  

garapenerako gaitasuna (1611) 
  

garapenerako oztopoa (1611) 
  

garapenerako programa integratua (1616) 
  

garatzen ari den herrialdea (1611) 
  

geraldi ekonomikoa (1611) 
  

gerrako ekonomia (1621) 
  

gizarte postindustriala 
   USE ekonomia postindustriala(1621) 
  

gizarte-ekonomia (1621) 
  

gizarte-produktua 
   USE nazio-produktua(1626) 
  

gizarte-sarrerak 
   USE gizarte-transferentziak(1626) 
  

gizarte-transferentziak (1626) 
  

globalizazioa (1606) 
  

gorabehera ekonomikoak (1611) 
  

goraldi ekonomikoa 
   USE garapen ekonomikoa(1611) 
  

goranzko joera ekonomikoa 
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   USE garapen ekonomikoa(1611) 
  

gutxi garatutako eskualdea 
   USE eskualde behartsua(1616) 
  

gutxi garatutako herrialdea (1611) 
  

harmonizazio ekonomikoa 
   USE konbergentzia ekonomikoa(1606) 
  

harmonizazio estatistikoa 
   USE estatistika-metodoa(1631) 
  

hazkunde ekonomikoa (1611) 
  

hazkunde-ardatza (1611) 
  

hazkunde-politika 
   USE garapen-politika(1606) 
  

hazkunde-tasa 
   USE hazkunde ekonomikoa(1611) 
  

hazkundearen erritmoa 
   USE hazkunde ekonomikoa(1611) 
  

hazkunderik eza 
   USE hazkunde ekonomikoa(1611) 
  

hedapen gunea 
   USE hazkunde-ardatza(1611) 
  

herrialde aberatsa 
   USE herrialde industrializatua(1611) 
  

herrialde atzeratuagoa 
   USE gutxi garatutako herrialdea(1611) 
  

herrialde aurreratua 
   USE herrialde industrializatua(1611) 
  

herrialde azpigaratua 
   USE gutxi garatutako herrialdea(1611) 
  

herrialde garatua 
   USE herrialde industrializatua(1611) 
  

herrialde industrializatu berria (1611) 
  

herrialde industrializatua (1611) 
  

herrialde pobrea 
   USE gutxi garatutako herrialdea(1611) 
  

herstura-politika (1606) 
  

Hirugarren Munduko herrialdea 
   USE garatzen ari den herrialdea(1611) 
  

hirugarren sektorea (1621) 
  

Hirurogeita Hamazazpien Taldea 
   USE 77en Taldea(1611) 
  

IAEE laguntza (1606) 
  

igurikimen ekonomikoa 
   USE aurreikuspen ekonomikoa(1631) 
  

inbertsiorako laguntza (1606) 
  

industria arteko azterketa 
   USE input-output analisia(1631) 
  

industria-ekonomia (1621) 
  

industria-eskualdea (1616) 
  

industria-gizartea 
   USE industria-ekonomia(1621) 
  

industria-integrazioa (1606) 
  

industria-sektorea 
   USE bigarren sektorea(1621) 
  

industriarako laguntza (1606) 
  

industrien osagarritasuna 
   USE industria-integrazioa(1606) 
  

inflazio-tasa 
   USE inflazioa(1611) 
  

inflazioa (1611) 
  

inflazioaren aurkako borroka 
   USE inflazioa(1611) 
  

informazio estatistikoa 
   USE estatistika(1631) 
  

inkesta ekonomikoa (1631) 
  

inkesta estatistikoa 
   USE estatistika(1631) 
  

input-output analisia (1631) 
  

input-output taula 
   USE input-output analisia(1631) 
  

integrazio ekonomikoa (1606) 
  

interbentzionismo publikoa 
   USE esku hartzeko politika(1606) 
  

iraupeneko ekonomia (1621) 
  

itsasalde atlantikoa 
   USE Arku Atlantikoa(1616) 
  

iturri estatistikoa 
   USE estatistika(1631) 
  

jakintzaren ekonomia 
   USE ezagutzaren ekonomia [V4.2](1621) 
  

jarduera ekonomikoa (1611) 
  

joera ekonomikoa 
   USE abagune ekonomikoa(1611) 
  

koadro estatistikoa 
   USE estatistika(1631) 
  

koefizientea 
   USE ratioa(1631) 
  

kolektibismoa (1621) 
  

konbergentzia ekonomikoa (1606) 
  

konbergentzia-irizpidea (1606) 
  

kontabilitate-plan normalizatua 
   USE kontabilitate-sistema normalizatua(1626) 
  

kontabilitate-plana 
   USE kontabilitate-sistema(1626) 
  

kontabilitate-sistema (1626) 
  

kontabilitate-sistema normalizatua (1626) 
  

kontabilitatearen normalizazioa 
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   USE kontabilitate-sistema normalizatua(1626) 
  

kontrol estatistikoa 
   USE estatistika(1631) 
  

kontsumorako laguntza 
   USE merkaturatzeko laguntza(1606) 
  

Kontu Ekonomiko Integratuen Europako Sistema 
   USE Europako Kontabilitate Sistema(1626) 
  

kostako eskualdea (1616) 
  

kostaldea 
   USE kostako eskualdea(1616) 
  

krisi ekonomikoa 
   USE atzeraldi ekonomikoa(1611) 
  

krisiaren aurkako plana (1606) 
  

kudeaketa ekonomikoa 
   USE politika ekonomikoa(1606) 
  

lagin-bilketa 
   USE laginketa(1631) 
  

laginketa (1631) 
  

laguntza autonomikoa 
   USE laguntza publikoa(1606) 
  

laguntza publikoa (1606) 
  

laguntza sektoriala (1606) 
  

landa-aldea 
   USE landa-eskualdea(1616) 
  

landa-antolamendua 
   USE landa-garapena(1616) 
  

landa-eremua 
   USE landa-eskualdea(1616) 
  

landa-eskualdea (1616) 
  

landa-garapena (1616) 
  

landa-plangintza 
   USE landa-garapena(1616) 
  

landerra 
   USE pobretasuna(1626) 
  

laugarren sektorea (1621) 
  

lehen sektorea (1621) 
  

lehentasun ekonomikoa (1606) 
  

lehentasunezko aldea 
   USE lehentasunezko eskualdea(1616) 
  

lehentasunezko ekintza 
   USE lehentasun ekonomikoa(1606) 
  

lehentasunezko eskualdea (1616) 
  

liberalismo ekonomikoa (1606) 
  

lurraldearen antolamendua (1616) 
  

lurraldearen plangintza 
   USE eskualdeko plangintza(1606) 
  

makroekonomia (1631) 
  

Mediterraneoko programa integratuak (1616) 
  

mendialdea 
   USE mendiko eskualdea(1616) 
  

mendiko eskualdea (1616) 
  

merkataritzaz kanpoko sektorea (1621) 
  

merkatu bateratua (1621) 
  

merkatu-ekonomia (1621) 
  

merkatu-ekonomia soziala 
   USE merkatu-ekonomia(1621) 
  

merkaturatzeko laguntza (1606) 
  

metodologia estatistikoa 
   USE estatistika-metodoa(1631) 
  

Mezzogiorno (1616) 
  

mikroekonomia (1631) 
  

modernizaziorako laguntza (1606) 
  

modernizaziorako prima 
   USE modernizaziorako laguntza(1606) 
  

mugako eskualdea (1616) 
  

mugaldea 
   USE mugako eskualdea(1616) 
  

munduko ekonomia 
   USE nazioarteko ekonomia(1621) 
  

nahitaezko aurrezpena (1626) 
  

nazio-ekonomia (1621) 
  

nazio-errenta (1626) 
  

nazio-estatistika (1631) 
  

nazio-gastua (1626) 
  

nazio-kontabilitatea (1626) 
  

nazio-kontabilitateko Nazio Batuen sistema 
   USE kontabilitate-sistema normalizatua(1626) 
  

nazio-kontabilitateko sistema normalizatua 
   USE kontabilitate-sistema normalizatua(1626) 
  

nazio-kontuak 
   USE nazio-kontabilitatea(1626) 
  

nazio-laguntza 
   USE laguntza publikoa(1606) 
  

nazio-plana 
   USE nazio-plangintza(1606) 
  

nazio-plangintza (1606) 
  

nazio-produktu gordina (1626) 
  

nazio-produktua (1626) 
  

nazioarteko ekonomia (1621) 
  

nazioarteko estatistika (1631) 
  

nekazari-aldea 
   USE nekazaritza-eskualdea(1616) 
  

nekazaritza 
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   USE nekazaritza-sektorea(1621) 
  

nekazaritza- eta abeltzaintza-sektorea 
   USE nekazaritza-sektorea(1621) 
  

nekazaritza-aldea 
   USE nekazaritza-eskualdea(1616) 
  

nekazaritza-eskualdea (1616) 
  

nekazaritza-sektorea (1621) 
  

nekazaritzako kontabilitate ekonomikoa (1626) 
  

nomenklatura (1631) 
  

nomenklatura estatistikoa 
   USE nomenklatura(1631) 
  

NPG 
   USE nazio-produktu gordina(1626) 
  

oinarrizko beharrizanak (1611) 
  

ondore ekonomikoa 
   USE ondorio ekonomikoa(1631) 
  

ondorio ekonomikoa (1631) 
  

oraintsu industrializatutako herrialdea 
   USE herrialde industrializatu berria(1611) 
  

ordena ekonomikoa 
   USE araubide ekonomikoa(1621) 
  

per capita errenta (1626) 
  

pertsona aktiboko errenta (1626) 
  

PIM 
   USE Mediterraneoko programa integratuak(1616) 
  

plangintza 
   USE plangintza ekonomikoa(1606) 
  

plangintza ekonomikoa (1606) 
  

plangintza hertsagarria 
   USE plangintza ekonomikoa(1606) 
  

plangintza orientagarria 
   USE plangintza ekonomikoa(1606) 
  

plangintza zentraleko ekonomia 
   USE ekonomia planifikatua(1621) 
  

pobre berria 
   USE pobretasuna(1626) 
  

pobrea 
   USE pobretasuna(1626) 
  

pobretasuna (1626) 
  

pobretzea (1626) 
  

pobreziaren aurkako borroka 
   USE pobretasuna(1626) 
  

politika ekonomikoa (1606) 
  

politika sektoriala 
   USE egitura-politika(1606) 
  

postkomunismoa (1621) 
  

programazio ekonomikoa 
   USE plangintza ekonomikoa(1606) 

  

proiekzio ekonomikoa 
   USE aurreikuspen ekonomikoa(1631) 
  

prospektiba (1631) 
  

protekzionismoa (1606) 
  

ratioa (1631) 
  

Renaniako arroa (1616) 
  

Renaniako eskualdea 
   USE Renaniako arroa(1616) 
  

Rhin 
   USE Renaniako arroa(1616) 
  

Rhin arroa 
   USE Renaniako arroa(1616) 
  

salbamenduko laguntza 
   USE enpresentzako laguntza(1606) 
  

salmentarako laguntza 
   USE merkaturatzeko laguntza(1606) 
  

sarrera-irteeren azterketa 
   USE input-output analisia(1631) 
  

SEC 
   USE Europako Kontabilitate Sistema(1626) 
  

sektore ekonomikoa (1621) 
  

sektorekako plangintza (1606) 
  

sistema ekonomikoa 
   USE araubide ekonomikoa(1621) 
  

sostengu ekonomikoa (1606) 
  

sostengu-politika (1606) 
  

susperraldi ekonomikoa (1611) 
  

taula estatistikoa 
   USE estatistika(1631) 
  

transferentzia bidezko sarrera 
   USE gizarte-transferentziak(1626) 
  

trantsizio ekonomikoa (1611) 
  

trantsizio-ekonomia 
   USE trantsizioko ekonomia(1621) 
  

trantsizioan dagoen herrialdea 
   USE trantsizioko ekonomia(1621) 
  

trantsizioko ekonomia (1621) 
  

turismo-aldea 
   USE turismo-eskualdea(1616) 
  

turismo-eskualdea (1616) 
  

txirotasuna 
   USE pobretasuna(1626) 
  

txirotzea 
   USE pobretzea(1626) 
  

uharteko eskualdea (1616) 
  

urtaroko gorabeherak 
   USE abaguneko gorabeherak(1611) 
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zentsua (1631) 
  

zerbitzu-sektorea 
   USE hirugarren sektorea(1621) 
  

ziberekonomia 
   USE ezagutzaren ekonomia [V4.2](1621) 
  

ziklo ekonomikoa (1611) 
  

zona ekonomikoa 
   USE eskualde ekonomikoa(1616) 
  

zundaketa (1631) 
  

zundaketa bidezko inkesta 
   USE zundaketa(1631) 
 


