Παρατηρητήριο λιανικών τιμών βενζίνης 95, πετρελαίου κίνησης και πετρελαίου
θέρμανσης. Σεπτέμβριος 2019.

Ο Κυπριακός Σύνδεσμος Καταναλωτών, μέσα στο πλαίσιο της όσο το δυνατό πληρέστερης
ενημέρωσης των καταναλωτών, αποφάσισε να 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 Σεπτέμβριος 2019 χαρακτηρίζεται από μικρές μειώσεις το πρώτο ήμισυ και μέχρι το
τέλος του από σημαντικές αυξήσεις τόσο στις λιανικές τιμές της

βενζίνης 95, όσο και στο

πετρέλαιο κίνησης. Συγκεκριμένα, συνυπολογίζοντας τις μειώσεις και τις αυξήσεις κατά τη
διάρκεια του Σεπτεμβρίου, σε σύγκριση με το τέλος Αυγούστου του 2019, παρατηρήθηκαν
συνολικές αυξήσεις στη βενζίνη 95 1,5 σεντ το λίτρο και στο πετρέλαιο κίνησης αυξήσεις 3,8
σεντ το λίτρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης παρέμεινε στα ίδια περίπου επίπεδα.
Από την αρχή Ιανουαρίου 2019, μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου, η λιανική τιμή για τη βενζίνη 95
αυξήθηκε 8,7 σεντ το λίτρο, η τιμή του πετρελαίου κίνησης αυξήθηκε

5,5 σεντ το λίτρο και

του πετρελαίου θέρμανσης 4,7 σεντ το λίτρο.
2. Από τις αυξήσεις στην τιμή της βενζίνης 95 και του πετρελαίου κίνησης, για το Σεπτέμβριο
2019 μόνο, οι καταναλωτές πλήρωσαν συνολικά €54 677 ευρώ σε σύγκριση με τον Αύγουστο
2019. Για την βενζίνη 95 εξοικονόμησαν €17 344 ευρώ και για το πετρέλαιο κίνησης, €37 333
ευρώ.
3. Το πετρέλαιο θέρμανσης κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2019 σε σύγκριση με τον Αύγουστο 2019
παρέμεινε στα ίδια επίπεδα. Η μέση τιμή του κατά την 1η Σεπτεμβρίου ήταν 856 ευρώ τα χίλια
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λίτρα και στο τέλος του μήνα μειώθηκε στα 853 ευρώ τα χίλια λίτρα. Ο λόγος που δεν υπάρχει
αισθητή διαφοροποίηση στις τιμές, είναι η ελάχιστη κατανάλωση κατά τους καλοκαιρινούς μήνες
που δεν ευνοεί την εισαγωγή νέων ποσοτήτων. Σημειώνεται ότι η μέση τιμή του πετρελαίου
θέρμανσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση για το Σεπτέμβριο ήταν αισθητά πιο χαμηλή από τη μέση
τιμή στην Κύπρο.
4. Κατά το μήνα Σεπτέμβριο 2019, η μέση λιανική τιμή της βενζίνης 95 στην Ευρωπαϊκή Ένωση,
με τους φόρους ήταν 1,412 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 1,183 σεντ. Το πετρέλαιο κίνησης
στην Ε.Ε. ήταν 1,325 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 1,223 σεντ. Το πετρέλαιο θέρμανσης στην
Ε.Ε. ήταν 0,804 σεντ και στην Κύπρο 0,851 σεντ.
5. Κατά το ίδιο μήνα, η μέση λιανική τιμή της βενζίνης 95 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς τους
φόρους ήταν 0,551 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 0,554 σεντ. Το πετρέλαιο κίνησης χωρίς τους
φόρους στην Ε.Ε. ήταν 0,597 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 0,618 σεντ. Το πετρέλαιο
θέρμανσης στην Ε.Ε. ήταν 0,559 σεντ και στην Κύπρο 0,629

σεντ. Στο σημείο αυτό

παρατηρούμε ότι υπάρχει αισθητή απόκλιση της μέσης τιμής στην Κύπρο κατά 2,1 σεντ το λίτρο
για το πετρέλαιο κίνησης και πολύ σημαντική απόκλιση στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 7 σεντ το
λίτρο. Η σημαντική απόκλιση στο πετρέλαιο θέρμανσης, προφανώς οφείλεται στη μη εισαγωγή
νέων φορτίων πετρελαίου θέρμανσης λόγω της ελάχιστης κατανάλωσης τους καλοκαιρινούς
μήνες. Η απόκλιση της μέσης τιμής της βενζίνης 95 στην Κύπρο σε σύγκριση με τη μέση τιμή
στην Ε.Ε. είναι πολύ μικρή.

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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