Παρατηρητήριο λιανικών τιμών βενζίνης 95, πετρελαίου κίνησης και
πετρελαίου θέρμανσης. Μάιος 2020.

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
1. Ο μήνας Μάιος του 2020 χαρακτηρίζεται από μειώσεις στην τιμή της βενζίνης 95,
του

πετρελαίου

κίνησης

και

του

πετρελαίου

θέρμανσης.

Συγκεκριμένα,

συνυπολογίζοντας τις μειώσεις κατά τη διάρκεια του Μάϊου 2020, παρατηρήθηκε
μείωση στη βενζίνη 95 κατά 3,1 σεντ το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνησης κατά 5,3 σεντ
και στο πετρέλαιο θέρμανσης μείωση 4 σεντ το λίτρο.
2. Κατά το μήνα Μάιο 2020, η μέση λιανική τιμή της βενζίνης 95 στην Ευρωπαϊκή
Ένωση, με τους φόρους ήταν 1,179 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 0,967 σεντ. Το
πετρέλαιο κίνησης στην Ε.Ε. ήταν 1,075 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 0,989 σεντ.
Το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ε.Ε. ήταν 0,562 σεντ και στην Κύπρο 0,0,643 σεντ.
Στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι οι λιανικές τιμές πώλησης με τους φόρους για τη
βενζίνη 95 και το πετρέλαιο κίνησης είναι χαμηλότερες από το μέσο όρο λιανικών
τιμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό, σε συνδυασμό με τη μέση τιμή χωρίς τους
φόρους, παραπέμπει στο συμπέρασμα ότι η φορολογία στην Κύπρο της βενζίνης
95 και του πετρελαίου κίνησης είναι χαμηλότερη από τη μέση φορολογία στην
Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μέση όμως τιμή της Κύπρου για το πετρέλαιο θέρμανσης
είναι κατά το Μάιο αισθητά ψηλότερη της μέσης τιμής του πετρελαίου θέρμανσης
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στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό όμως ΔΕΝ φαίνεται να οφείλεται στη φορολογία στην
Κύπρο, αλλά στις τιμές και τη συχνότητα εισαγωγής του πετρελαίου θέρμανσης στην
Κύπρο.
3. Κατά το ίδιο μήνα, η μέση λιανική τιμή της βενζίνης 95 στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
χωρίς τους φόρους ήταν 0,366 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 0,448 σεντ. Το
πετρέλαιο κίνησης χωρίς τους φόρους στην Ε.Ε. ήταν 0,409 σεντ το λίτρο και στην
Κύπρο 0,420 σεντ. Το πετρέλαιο θέρμανσης στην Ε.Ε. ήταν 0,353 σεντ και στην
Κύπρο 0,455 σεντ. Στο σημείο αυτό παρατηρούμε ότι κατά το Μάιο 2020, κατά μέσο
όρο εισήγαμε βενζίνη 95 κατά 8,2 σεντ το λίτρο περισσότερα από τη μέση τιμή στην
Ευρωπαϊκή Ένωση και στο πετρέλαιο κίνησης εισήγαμε κατά 1,1 σεντ το λίτρο
περισσότερα από τη μέση τιμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Για το πετρέλαιο
θέρμανσης εισήγαμε κατά 10,2 σεντ το λίτρο περισσότερα από τη μέση τιμή της
Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Οι σημαντικές αποκλίσεις της μέσης τιμής της βενζίνης και του πετρελαίου
θέρμανσης χωρίς τους φόρους στην Κύπρο, σε σύγκριση με τις μέσες τιμές στην
Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι δύσκολο να εξηγηθούν από τον Κυπριακό Σύνδεσμο
Καταναλωτών λόγω απουσίας επιπρόσθετων στοιχείων και πληροφοριών. Ίσως η
Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή η οποία παρακολουθεί τις τιμές εισαγωγής να
είναι σε θέση να δώσει κάποια εξήγηση. Τουλάχιστο για σκοπούς διαφάνειας.
4. Μείωση κατανάλωσης καυσίμων Απριλίου λόγω απαγόρευσης ελεύθερης
διακίνησης.
Κατά το μήνα Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019, παρατηρήθηκε
μείωση στην κατανάλωση για την βενζίνη 95 κατά 70,3% και στο πετρέλαιο κίνησης
κατά 53%.
Οι πιο πάνω μειώσεις είχαν ως αποτέλεσμα τη μείωση των εσόδων του κράτους από
φόρους και ΦΠΑ για τη βενζίνη 95 κατά 14 062 919 ευρώ και για το πετρέλαιο κίνησης
κατά 9 544 765 ευρώ.
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Οι πρατηριούχοι απώλεσαν συνολικά έσοδα από τη μείωση στις πωλήσεις της
βενζίνης 95 και του πετρελαίου κίνησης κατά 2 116 573 ευρώ.
Η μείωση στην κατανάλωση της βενζίνης 95 και του πετρελαίου κίνησης για το μήνα
Μάϊο 2020 δεν μπορεί να γίνει λόγω απουσίας επίσημων στοιχείων. Θα μπορεί να
γίνει στο τέλος του Ιουνίου που η Στατιστική Υπηρεσία θα ανακοινώσει τις πωλήσεις
πετρελαιοειδών για το Μάιο του 2020.
Η αξιολόγηση, επεξεργασία των στοιχείων και οι παρατηρήσεις έγιναν από τον
Κυπριακό Σύνδεσμο Καταναλωτών.

Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών.
www.cyprusconsumers.org.cy
Ηλ. Ταχ. admin@katanalotis.org.cy
Τηλέφωνο 700 00 700.
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