Επισκόπηση πωλήσεων 2019.
Παρατηρητήριο λιανικών τιμών βενζίνης 95, πετρελαίου κίνησης
και πετρελαίου θέρμανσης.
Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, μέσα στο πλαίσιο της όσο το δυνατό πληρέστερης
ενημέρωσης των καταναλωτών, παρακολουθεί καθημερινά τις λιανικές τιμές πώλησης της Βενζίνης
95 και του Πετρελαίου Κίνησης που είναι τα βασικότερα καύσιμα που χρησιμοποιούν οι καταναλωτές
στις διακινήσεις τους. Από τον Οκτώβριο 2018, παρακολουθούνται και οι τιμές του πετρελαίου
θέρμανσης.

Βασικές επισημάνσεις για τις πωλήσεις από τα πρατήρια
πώλησης καυσίμων στις ελεύθερες περιοχές.
1. Οι συνολικές πωλήσεις της βενζίνης 95, του πετρελαίου κίνησης και του πετρελαίου
θέρμανσης για το 2019 από τα πρατήρια πώλησης πετρελαιοειδών ήταν για τη βενζίνη 95
300 696 τόνοι, για το πετρέλαιο κίνησης 275 369 τόνοι και για το πετρέλαιο θέρμανσης
58 531 τόνοι.
2. Η συνολική αξία της βενζίνης 95 ήταν 467 130 672 ευρώ, του πετρελαίου κίνησης
442 775 603 ευρώ και του πετρελαίου θέρμανσης 62 608 613 ευρώ.
3. Το Κράτος είσπραξε φόρους από τη βενζίνη 95 172 659 643 (300696 χ 1305 χ 0.44) ευρώ
και από το πετρέλαιο κίνησης 147 695 540 (275369 χ 1305 χ 0.411).
4. Το Κράτος είσπραξε για σκοπούς ΦΠΑ από τη βενζίνη 95 74 583 889 ευρώ και από
Πετρέλαιο κίνησης 70 695 264 ευρώ.
5. Το Κράτος είσπραξε ΦΠΑ από Πετρέλαιο θέρμανσης 9 996 333 ευρώ και από Φόρους
5 705 807 ευρώ (58531*1305*0.0747).
6. Το Κράτος είσπραξε συνολικά το 2019 από φόρους και ΦΠΑ για βενζίνη 95, πετρέλαιο
κίνησης και πετρέλαιο θέρμανσης 481 336 200 ευρώ.
7. Τα πρατήρια πετρελαιοειδών εισπράξαν για βενζίνη 95 + Π.Κ. + Π.Θ. μικτό περιθώριο
κέρδους περί τα 45 548 128 ευρώ.
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8. Για κάθε ένα σεντ αύξηση στη λιανική τιμή της βενζίνης 95 οι καταναλωτές πληρώνουν
κατά μέσο όρο 327 007 ευρώ το μήνα ή 3 924 084 το χρόνο.
9. Για κάθε ένα σεντ αύξηση στη λιανική τιμή του πετρελαίου κίνησης οι καταναλωτές
πληρώνουν κατά μέσο όρο 299 464 ευρώ το μήνα ή 3 593 568 το χρόνο.
10. Σημειώνεται ότι οι πωλήσεις αφορούν τα πρατήρια πώλησης πετρελαιοειδών στις
ελεύθερες περιοχές μόνο.
Περισσότερες πληροφορίες φαίνονται στους πιο κάτω πίνακες που επισυνάπτονται:
1. Πωλήσεις και αξία για το 2019 από τα πρατήρια πετρελαιοειδών στην ελεύθερη Κύπρο.
2. Κατεχόμενα αγορές για το 2017, 2018 και 2019.
3. Πετρέλαιο κίνησης με φόρους. Σύγκριση μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4. Πετρέλαιο κίνησης χωρίς τους φόρους. Σύγκριση μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5. Βενζίνη 95 με φόρους. Σύγκριση μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6. Βενζίνη 95 χωρίς τους φόρους. Σύγκριση μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
7. Πετρέλαιο θέρμανσης με φόρους. Σύγκριση μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8. Πετρέλαιο θέρμανσης χωρίς τους φόρους. Σύγκριση μεταξύ χωρών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Βασικά ερωτηματικά.
1. Στο τέλος του Δεκεμβρίου 2019, η μέση λιανική τιμή του πετρελαίου κίνησης παγκύπρια
ήταν κατά 8,1 σεντ το λίτρο μεγαλύτερη της λιανικής τιμής της βενζίνης 95. Η μέση λιανική
τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν 1,268 σεντ το λίτρο και της βενζίνης 95 1,187 σεντ.
Γνωρίζοντας ότι το κόστος παραγωγής του πετρελαίου κίνησης είναι χαμηλότερο του
κόστους παραγωγής της βενζίνης 95, δημιουργούνται εύλογα ερωτηματικά που θα πρέπει
να τύχουν απάντησης από το Αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας που παρακολουθεί τις τιμές
εισαγωγής.
Ενισχυτικό των πιο πάνω ερωτηματικών είναι και το γεγονός ότι, τουλάχιστο μέχρι το 2016,
η λιανική τιμή του πετρελαίου κίνησης στην Κύπρο ήταν χαμηλότερη της λιανικής τιμής της
βενζίνης 95. Για το τι συνέβηκε μέσα στα τελευταία 3 χρόνια ώστε να δικαιολογεί αυτή τη
διαφοροποίηση, θα πρέπει να δοθεί κάποια απάντηση, τουλάχιστο για σκοπούς
διαφάνειας.
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Με βάση επίσημα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ετοιμάστηκε ο πιο κάτω πίνακας στον
οποίο φαίνεται η τάση της διαφοροποίησης των μέσων ετήσιων λιανικών τιμών του
πετρελαίου κίνησης, σε σχέση με τις μέσες ετήσιες τιμές της βενζίνης 95.
Μέση λιανική τιμή πώλησης στην Κύπρο σεντ/λίτρο
Έτος

Βενζίνη 95

Π. κίνησης

Διαφορά σεντ

2016

1,145

1,126

2017

1,208

1,210

0,002

2018

1,280

1,307

0,027

2019

1,186

1,232

0,046

Μείον

0,019

Από τον πιο πάνω πίνακα διακρίνουμε ότι η μέση λιανική τιμή του πετρελαίου κίνησης στην
Κύπρο για το έτος 2016 ήταν 1,126 σεντ το λίτρο και της βενζίνης 95 1,145 σεντ το λίτρο,
δηλαδή, η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν 1,9 σεντ χαμηλότερη από τη μέση τιμή
της βενζίνης 95. Το 2017 το πετρέλαιο κίνησης ήταν 1,210 σεντ το λίτρο και η βενζίνη 95
1,208, σεντ το λίτρο, δηλαδή περίπου στα ίδια επίπεδα. Το 2018 το πετρέλαιο κίνησης
κυμάνθηκε στα 1,307 σεντ το λίτρο και η βενζίνη 95 στα 1,280 σεντ το λίτρο , δηλαδή κατά
2,7 σεντ το λίτρο ακριβότερη και το 2019 το πετρέλαιο κίνησης ήταν 1,232 σεντ το λίτρο
και η βενζίνη 95 1,186 σεντ το λίτρο, δηλαδή η μέση λιανική τιμή του πετρελαίου κίνησης
ανέβηκε στα 4,6 σεντ το λίτρο σε σύγκριση με τη μέση τιμή της βενζίνης 95.
Επιπρόσθετα, από τον πιο πάνω πίνακα, μπορούμε να δούμε και τη διακύμανση της μέσης
λιανικής τιμής των δυο βασικότερων καυσίμων που χρησιμοποιούνται στη διακίνηση μας
για τα χρόνια 2016 μέχρι και 2019.
Αγορές από τα κατεχόμενα. Εκτιμήσεις.
1. Η συνολική αξία των αγορών από τα κατεχόμενα το 2019, σε τιμές ελεύθερης Κύπρου,
εκτιμάται ότι ήταν για βενζίνη 95 86 153 043 ευρώ και για πετρέλαιο κίνησης 75 820 101
ευρώ.
2. Η συνολική αξία των αγορών από τα κατεχόμενα το 2019, σε τιμές κατεχομένων, εκτιμάται
ότι ήταν για βενζίνη 95

59 556 046 ευρώ και για πετρέλαιο κίνησης 49 233 996 ευρώ.

Η μέση τιμή της βενζίνης 95 το 2019 στα κατεχόμενα κυμάνθηκε περί τα 0,82 σεντ το λίτρο
και το πετρέλαιο κίνησης περί τα 0,80 σεντ το λίτρο.
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3. Το % των αγορών από τα κατεχόμενα για τη βενζίνη 95 για το 2017 ήταν 3 %, το 2018
αυξήθηκε στο 10.62 % και το 2019 αυξήθηκε στο 18.51 %.
4. Το % των αγορών από τα κατεχόμενα για το Πετρέλαιο Κίνησης για το 2017 ήταν 8 %, το
2018 αυξήθηκε στο 13.07 % και το 2019 αυξήθηκε στο 17.13 %.
5. Το κράτος το 2019 από τις αγορές από τα κατεχόμενα απώλεσε από τη βενζίνη 95 φόρους
31 962 269 ευρώ (356360-300696=55 664 τόνοι).
6. Το κράτος για το 2019 από τις αγορές από τα κατεχόμενα απώλεσε από το Πετρέλαιο
Κίνησης φόρους 25 293 965 ευρώ (322528-275369= 47 159 τόνοι).
7. Το κράτος για το 2019 από τις αγορές από τα κατεχόμενα απώλεσε από τη βενζίνη 95
ΦΠΑ 16 369 040 ευρώ.
8. Το κράτος για το 2019 από τις αγορές από τα κατεχόμενα απώλεσε από το Πετρέλαιο
κίνησης ΦΠΑ 14 405 867 ευρώ.
9. Το κράτος για το 2019, απώλεσε από τις αγορές από τα κατεχόμενα για τη βενζίνη 95 και
το πετρέλαιο κίνησης συνολικά έσοδα 88 031 141 ευρώ.
10.

Οι πρατηριούχοι από τις αγορές από τα κατεχόμενα για το 2019 απώλεσαν έσοδα (356360300696) + (322528-275369)χ1305χ0.055)=

7 380 121 ευρώ.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αντληθούν από τους πίνακες που επισυνάπτονται.
Η αξιολόγηση, επεξεργασία των στοιχείων και οι παρατηρήσεις έγιναν από τον Κυπριακό Σύνδεσμο
Καταναλωτών.

Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών.
Ηλ. Ταχ. admin@katanalotis.org.cy,
Τηλέφωνο 700 00 700.
07 01 2020
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