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1. Ακαθάριστο εγχώριο προϊόν και εθνικό εισόδημα
2. Διαθέσιμα αγαθά και υπηρεσίες και χρησιμοποίηση αυτών —
3. Έσοδα και έξοδα του Δημοσίου από τρέχουσες συναλλαγές
Ανάλυση πίνακα 3
4. Άμεσοι και έμμεσοι φόροι Δημοσίου
5. 'Αμεσοι και έμμεσοι φόροι κατά δημόσια αρχή
6. Τρέχουσες δαπάνες του Δημοσίου για αγαθά και υπηρεσίες

19
21
22
23
27
28
29
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8. Έσοδα και έξοδα της Τοπικής Αυτοδιοικήσεως από τρέ
χουσες συναλλαγές
9. Έσοδα και έξοδα των οργανισμών κοινωνικής ασφαλίσεως
από τρέχουσες συναλλαγές
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33. Ετήσιοι δείκτες αξίας ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και
εθνικού εισοδήματος σε τιμές συντελεστών παραγωγής,
κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
34. Ετήσιοι δείκτες αξίας ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε
αγοραίες τιμές, καταναλώσεως και ακαθάριστων επεν
δύσεων πάγιου κεφαλαίου
35. Ετήσιοι δείκτες αξίας εγχώριας ιδιωτικής καταναλώσεως
κατά λειτουργική διάκριση και κατά τύπο αγαθού
36. Ετήσιοι δείκτες αξίας επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου κατά
είδος αγαθού και κατά φορέα
37. Ετήσιοι δείκτες αξίας δημόσιας καταναλώσεως
38. Ετήσιοι δείκτες όγκου ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και
εθνικού εισοδήματος σε τιμές συντελεστών παραγωγής,
κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
39. Ετήσιοι δείκτες όγκου ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε
αγοραίες τιμές, καταναλώσεως και ακαθάριστων επεν
δύσεων πάγιου κεφαλαίου
40. Ετήσιοι δείκτες όγκου εγχώριας ιδιωτικής καταναλώσεως
κατά λειτουργική διάκριση και κατά τύπο αγαθού
41. Ετήσιοι δείκτες όγκου επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου κατά
είδος αγαθού και κατά φορέα
42. Ετήσιοι δείκτες όγκου δημόσιας καταναλώσεως
43. Ετήσιοι δείκτες τιμών ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος και
εθνικού εισοδήματος σε τιμές συντελεστών παραγωγής,
κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας
44. Ετήσιοι δείκτες τιμών ακαθάριστου εθνικού προϊόντος σε
αγοραίες τιμές, καταναλώσεως και ακαθάριστων επεν
δύσεων πάγιου κεφαλαίου
45. Ετήσιοι δείκτες τιμών εγχώριας ιδιωτικής καταναλώσεως
κατά λειτουργική διάκριση και κατά τύπο αγαθού
46. Ετήσιοι δείκτες τιμών επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου κατά
είδος αγαθού και κατά φορέα
47. Ετήσιοι δείκτες τιμών δημόσιας καταναλώσεως
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44. Annual implicit price indices of gross national product at mar
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