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Δελτίο τύπου ΚΣΚ για τις τιμές των καυσίμων

Μειώσεις στις τιμές των καυσίμων αναμένονται στην Κύπρο. Οι μειώσεις φαίνεται ότι θα είναι
ύψους περίπου €0.02, ποσό κατά πολύ μικρότερο από το αναμενόμενο ποσό μείωσης, με
βάση και τις μειώσεις στις τιμές της πρώτης ύλης, της οποίας η τιμή διεθνώς συνεχίζει να
ακολουθεί πτωτική πορεία.
Οι συνθήκες στον τομέα της τιμολόγησης των καυσίμων κίνησης στην Κύπρο έχουν φέρει
τους καταναλωτές σε τέτοια θέση ώστε να παρακολουθούν τόσο τις τιμές του βαρελιού
αργού πετρελαίου όσο και τη διακύμανση της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ έναντι
του αμερικάνικου δολαρίου, σε μια προσπάθεια να καταλάβουν αν θα υπάρξουν μειώσεις
και πότε.
Η πραγματικότητα στην Κύπρο είναι ότι από τα μέσα Ιανουαρίου μέχρι και τις αρχές του
Αυγούστου οι τιμές των καυσίμων κίνησης έτυχαν αυξήσεων περίπου €0.20, ενώ σήμερα
αναμένονται μειώσεις κοντά στα €0.02 και αυτή όχι σε όλα τα είδη των καυσίμων.
Το ακατανόητο σύστημα τιμολόγησης δεν μας επιτρέπει να έχουμε ακριβή εικόνα για τις
μειώσεις στις τιμές των διυλισμένων καυσίμων, οι οποίες κρατούνται ως επτασφράγιστο
μυστικό τόσο από τις εταιρείες πετρελαιοειδών, όσο και από το ΥΕΕΒΤ. Οι εταιρείες μπορεί
να έχουν κάθε λόγο να κρατούν τις τιμές αυτές μυστικές, αλλά διαφωνούμε με την πολιτική
του ΥΕΕΒΤ, το οποίο θα μπορούσε να είχε εξασφαλίσει άδεια να δημοσιεύει τουλάχιστο τις
προ τριμηνίας τιμές Platts, για να μπορούν οι καταναλωτές να έχουν μια καλύτερη εικόνα.
Πέραν αυτού του ακατανόητου συστήματος τιμολόγησης των καυσίμων, το οποίο επιτρέπει
στις εταιρείες πετρελαιοειδών να έχουν σχεδόν μηδενικό ρίσκο, αφού σε όποια τιμή
αγοράσουν τελικά θα ξεπουλήσουν το προϊόν τους, περιμένουμε την εφαρμογή των
δεσμεύσεων του Υπουργού ΕΕΒΤ. Ο κος Υπουργός ενώπιων της Επιτροπής Εμπορίου της
Βουλής όσο και δημόσια δήλωσε ότι τα παρατηρητήρια τιμών θα μπορούν να δίνουν
«ζωντανά» τις τιμές των καυσίμων από όλα τα πρατήρια καυσίμων σε παγκύπρια βάση,
εντός Ιουλίου. Ο Ιούλιος έχει παρέλθει και το σύστημα βρίσκεται ακόμα σε «δοκιμαστικό
περιβάλλον» όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου.
Πέραν αυτού συνεχίζουμε να έχουμε σε τιμές προ φόρων πέραν των €0.03 ακριβότερα
καύσιμα από τον μέσο όρο της ΕΕ, σύμφωνα και με το εβδομαδιαίο έντυπο επισκόπησης
καυσίμων που εκδίδει το ΥΕΕΒΤ.
Τέλος, αναμένουμε τα αποτελέσματα της έρευνας που ανάθεσε το ΥΕΕΒΤ για το θέμα στ
ιδιωτικό συμβουλευτικό οίκο, για τους τρόπους αντιμετώπισης του θέματος των τιμών των
καυσίμων.
Οι τρεις αυτές κινήσεις, των οποίων την εξαγγελία χαιρετίσαμε και εκ των οποίων η μια
υλοποιήθηκε και οι άλλες δυο βρίσκονται σε στάδιο υλοποίησης δεν είναι το τέλος του
δρόμου για το θέμα της διαφάνειας στην τιμολόγηση των καυσίμων κίνησης, αλλά είναι
εργαλεία τα οποία θα συμβάλουν προς την ενίσχυση της. Θα πρέπει όμως να προχωρήσει η

εφαρμογή για να δούμε και τα πραγματικά αποτελέσματα που θα έχουν ως προς την
ενίσχυση του ανταγωνισμού.
Θέλουμε να διαβεβαιώσουμε του καταναλωτές ότι ο ΚΣΚ θα συνεχίσει να παρακολουθεί το
καυτό θέμα των καυσίμων και να ασκεί πιέσεις στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, προς
όλους τους εμπλεκόμενους, μέχρι το θέμα αυτό να φτάσει σε τέτοια επίπεδα διαφάνειας που
να επιτρέπει στους καταναλωτές να γνωρίζουν τι ακριβώς πληρώνουν, γιατί οι αυξήσεις στις
τιμές παρουσιάζονται σχεδόν άμεσα στα πρατήρια ενώ οι μειώσεις με σχετική καθυστέρηση.
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