Παρατηρητήριο λιανικών τιμών Βενζίνης 95 και πετρελαίου Κίνησης και θέρμανσης.
Μάρτιος 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 Μάρτιος 2019 χαρακτηρίζεται, όπως και Φεβρουάριος, από μικρές μεν αλλά
συνεχείς αυξήσεις στις λιανικές τιμές σ’ όλες τις κατηγορίες πετρελαιοειδών. Συγκεκριμένα, σε
σύγκριση με το Φεβρουάριο του 2019, παρατηρήθηκαν συνολικές αυξήσεις στην βενζίνη 95
κατά 0,043 σεντ το λίτρο, στο πετρέλαιο κίνησης κατά 0,018 σεντ και στο πετρέλαιο θέρμανσης,
μικρή αύξηση κατά 0,004 σεντ.
Από τα μέσα Ιανουαρίου 2019 που ήταν οι φθηνότερες τιμές, μέχρι το τέλος Μαρτίου, η λιανική
τιμή για τη βενζίνη 95 αυξήθηκε κατά 10.3 σεντ, η τιμή του πετρελαίου κίνησης αυξήθηκε κατά
7,7 σεντ και του πετρελαίου θέρμανσης κατά 8,4 σεντ.
2. Από τις αυξήσεις στην τιμή της βενζίνης 95 και του πετρελαίου κίνησης, για το Μάρτιο μόνο,
οι καταναλωτές πλήρωσαν

συνολικά €61 303 ευρώ περισσότερα σε σύγκριση με τον

Φεβρουάριο 2019. Για την βενζίνη 95 €46 035 ευρώ και για το πετρέλαιο κίνησης €15 268
ευρώ.
3. Το πετρέλαιο θέρμανσης κατά το μήνα Μάρτιο σε σύγκριση με το Φεβρουάριο σημείωσε
ανεπαίσθητη αύξηση κατά 4 ευρώ τα χίλια λίτρα. Η μέση τιμή του κατά την 1η Μαρτίου ήταν 828
ευρώ τα χίλια λίτρα και στο τέλος του μήνα €832 ευρώ.
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4. Κατά το μήνα Μάρτιο 2019, η Μέση λιανική τιμή της βενζίνης 95 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με
τους φόρους ήταν 1,380 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 1,157 σεντ. Το πετρέλαιο κίνησης στην
Ε.Ε. ήταν 1,349 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 1,240 σεντ. Για το πετρέλαιο θέρμανσης στην
Ε.Ε. ήταν 0,826 σεντ και στην Κύπρο το ίδιο, 0,826 σεντ.
5. Κατά το ίδιο μήνα, η Μέση λιανική τιμή τους βενζίνης 95 στην Ευρωπαϊκή Ένωση, χωρίς
τους φόρους ήταν 0,519 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 0,532 σεντ. Το πετρέλαιο κίνησης χωρίς
τους φόρους στην Ε.Ε. ήταν 0,614 σεντ το λίτρο και στην Κύπρο 0,631 σεντ. Για το πετρέλαιο
θέρμανσης στην Ε.Ε. ήταν 0,570 σεντ και στην Κύπρο 0,609 σεντ.
Γενικά παρατηρούμε ότι η μέση τιμή χωρίς τους φόρους των βασικών πετρελαιοειδών στην
Κύπρο είναι ψηλότερη του μέσου όρου των τιμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, με σημαντικότερη
διαφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης.
Μια σύγκριση για την τάση αυξομείωσης των τιμών μεταξύ Κύπρου και Ευρωπαϊκής Ένωσης
στις τιμές χωρίς τους φόρους για το μήνα Μάρτιο, παρατηρούμε ότι οι τιμές στην Κύπρο
αυξήθηκαν κατά 0,029 σεντ και στη Ε.Ε. 0,022 σεντ, για το πετρέλαιο κίνησης στην Κύπρο
αυξήθηκαν κατά 0,008 σεντ και στην Ε.Ε. κατά 0,003 σεντ και για το πετρέλαιο θέρμανσης στην
Κύπρο αυξήθηκαν κατά 0,001 σεντ και στην Ε.Ε. υπήρξε μείωση κατά 0,007 σεντ.

Στο παρατηρητήριο επισυνάπτονται οι πίνακες που ακολουθούν:
1. Ημερήσια μέση τιμή λιανικής πώλησης για τη βενζίνη 95 κατά επαρχία και παγκύπρια.
2. Ημερήσια μέση τιμή λιανικής πώλησης για το πετρέλαιο κίνησης κατά επαρχία και παγκύπρια.
3.

Πετρέλαιο Κίνησης. Ημερήσια διαφορά χαμηλότερης από τη ψηλότερη Μέση Τιμή κατά

επαρχία και παγκύπρια.
4. Βενζίνη 95. Ημερήσια διαφορά χαμηλότερης από τη ψηλότερη Μέση Τιμή κατά επαρχία και
παγκύπρια.
5. Πωλήσεις από πρατήρια πετρελαιοειδών κατά ποσότητα και ημερήσιο κόστος πωλήσεων.
6. Πετρέλαιο θέρμανσης μέση τιμή κατά επαρχία και παγκύπρια.
Ημερήσια μέση τιμή λιανικής πώλησης για τη βενζίνη 95 και Πετρελαίου κίνησης κατά
επαρχία και Παγκύπρια.
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Ο μήνας Μάρτιος 2019, όπως και ο Φεβρουάριος, χαρακτηρίζεται από αυξήσεις στις λιανικές
τιμές πώλησης τόσο της βενζίνης 95, όσο και του πετρελαίου κίνησης. Η μέση παγκύπρια λιανική
τιμή πώλησης της βενζίνης 95 την τελευταία μέρα του Φεβρουαρίου ήταν 1,144 σεντ το λίτρο και
στις 31 Μαρτίου 1,187 σεντ το λίτρο.
Η μέση παγκύπρια λιανική τιμή για το πετρέλαιο κίνησης στο τέλος του Φεβρουαρίου ήταν 1,230
σεντ και στο τέλος του μήνα 1,248 σεντ το λίτρο.
Από τα μέσα Ιανουαρίου 2019 που ήταν οι φθηνότερες τιμές, μέχρι το τέλος Μαρτίου, η λιανική
τιμή για τη βενζίνη 95 αυξήθηκε κατά 10.3 σεντ, η τιμή του πετρελαίου κίνησης αυξήθηκε κατά 7,7
σεντ και του πετρελαίου θέρμανσης κατά 8,4 σεντ.
Η τάση των αυξομειώσεων των τιμών στα πρατήρια λιανικής πώλησης πετρελαιοειδών ήταν
περίπου ανάλογη όπως σε κάθε επαρχία χωριστά. Η τάση για κάθε επαρχία χωριστά φαίνεται στο
σχετικό αναλυτικό πίνακα που επισυνάπτεται.
Η φθηνότερη επαρχία, λαμβάνοντας υπόψη όλο το χρονικό διάστημα από 01 03 2019 μέχρι
31 03 2019 τόσο για την

βενζίνη 95, όσο και για το πετρέλαιο κίνησης ήταν κατά σειρά η

Λευκωσία – Λεμεσός – Αμμόχωστος – Λάρνακα και η πιο ακριβή η Πάφος.

Βενζίνη 95 και πετρέλαιο κίνησης
Διαφορά χαμηλότερης από τη ψηλότερη Μέση Τιμή κατά Επαρχία.
Κατά τον Μάρτιο 2019, οι ελάχιστες και μέγιστες διαφορές για κάθε επαρχία χωριστά, φαίνονται
στο συνοπτικό πίνακα που ακολουθεί. Περισσότερες λεπτομέρειες φαίνονται στον αναλυτικό
πίνακα που επισυνάπτεται.
Βενζίνη 95.

Πετρέλαιο κίνησης

Ελάχιστη

Μέγιστη

Ελάχιστη

Μέγιστη

διαφορά

διαφορά

διαφορά

διαφορά

Αμμόχωστος

0,026

0,049

0,011

0,050

Λάρνακα

0,047

0,072

0,039

0,057

Λεμεσός

0,054

0,098

0,042

0,082

Λευκωσία

0,039

0,058

,034

0,072

Επαρχία
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Πάφος

0,029

0,053

0,025

0,045

Παγκύπρια

0,055

0,095

0,050

0,088

Πωλήσεις και ημερήσιο κόστος πωλήσεων.

Κατά τον Μάρτιο 2019 υπολογίζεται ότι πωλήθηκαν από τα πρατήρια πετρελαιοειδών συνολικά
34 806 955 λίτρα βενζίνης 95 με συνολική αξία € 40 564 699 ευρώ και συνολικά 29 581 750 λίτρα
πετρελαίου κίνησης με συνολική αξία € 36 768 207 ευρώ. Επειδή για τον μήνα Μάρτιο 2019 δεν
υπάρχουν σήμερα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία πώλησης από τα πρατήρια πετρελαιοειδών,
λήφθηκαν υπόψη οι συνολικές πωλήσεις του Μαρτίου 2018, όπως αυτές δημοσιοποιήθηκαν από
τη Στατιστική Υπηρεσία.
Κατά το μήνα Μάρτιο, εκτιμάται ότι υπήρξε συνολική οικονομική επιβάρυνση για τους
καταναλωτές, λόγω των αυξήσεων των λιανικών τιμών στη βενζίνης 95 και το πετρέλαιο κίνησης,
κατά €61 303 ευρώ. Η συνολική οικονομική επιβάρυνση στους καταναλωτές κατά τον Μάρτιο 2019
για το πετρέλαιο κίνησης ήταν συνολικά €15 268 ευρώ και για τη βενζίνη 95 €46 035 ευρώ.

Λιανικές τιμές Κύπρου και Ευρωπαϊκής Ένωσης με τους φόρους και χωρίς τους φόρους
για τη βενζίνη 95 και το πετρέλαιο κίνησης.

Γενικά συμπεράσματα.
Οι λιανικές τιμές στην Κύπρο μαζί με τους φόρους, τόσο για τη βενζίνη 95, όσο και για το
πετρέλαιο κίνησης είναι χαμηλότερες από το μέσο όρο των τιμών στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Οι λιανικές τιμές στην Κύπρο χωρίς τους φόρους, τόσο για τη βενζίνη 95 όσο και για το
πετρέλαιο κίνησης, είναι ψηλότερες από το μέσο όρο των τιμών στις 28 χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης.
Πετρέλαιο θέρμανσης
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1. Η μέση λιανική τιμή του πετρελαίου θέρμανσης κατά το Μάρτιο 2019 ήταν ελαφρώς ψηλότερη
από τη μέση τιμή που ίσχυε τον Φεβρουάριο 2019. Έτσι, οι καταναλωτές θα πληρώσουν συνολικά
€4 ευρώ περισσότερα για να γεμίσουν το ντεπόζιτό τους των 1000 λίτρων σήμερα, σε σύγκριση
με τον Φεβρουάριο 2019. Η λιανική τιμή τέλος Φεβρουαρίου 2019 ήταν €0,828 σεντ και η λιανική
τιμή τέλος Μαρτίου 2019 ήταν 0,832 σεντ.
Για το πετρέλαιο θέρμανσης στην Κύπρο κατά το Μάρτιο οι τιμές χωρίς τους φόρους αυξήθηκαν
κατά 0,001 σεντ ενώ στην Ε.Ε. υπήρξε μείωση κατά 0,007 σεντ.
Οι λιανικές τιμές στην Κύπρο χωρίς τους φόρους ήταν ψηλότερες από το μέσο όρο τιμών της
Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι τιμές μαζί με τους φόρους ήταν οι ίδιες.

Πρατήρια πετρελαιοειδών.
Κατά την ίδια χρονική περίοδο συμμετείχαν στο σύστημα καταγραφής λιανικών τιμών πώλησης
περί τα 302 συνολικά πρατήρια πώλησης πετρελαιοειδών. Η κατανομή των πρατηρίων κατά
επαρχία ήταν: Σημειώνεται ότι ο συνολικός αριθμός των πρατηρίων που συμμετέχει στο σύστημα
καταγραφής των λιανικών τιμών είναι κατά κανόνα σταθερός με διακύμανση 5 – 10 πρατήρια.
Πρατήρια κατά επαρχία και εμπορικό σήμα.
Εμπορικό σήμα

Αμμ/στος

Λάρνακα

Λεμεσός

Λευκωσία

Πάφος

Γεν. σύνολο

AGIP

1

0

3

2

3

9

EKO

7

19

21

35

11

93

ESSO

6

7

17

27

8

65

LUKOIL

1

5

6

11

2

25

ΠΕΤΡΟΛΙΝΑ

7

22

20

30

6

85

STAR OIL

1

1

0

6

1

9

TOTAL PLUS

1

0

0

1

2

4

ENI

0

1

1

1

0

3

FILL AND GO

0

1

0

0

0

1

SHELL

0

0

3

3

0

6

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ

0

0

1

1

0

2
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Σύνολο

24

56

72

117

33

302

Σημειώσεις/πηγές πληροφοριών.
Οι ημερήσιες λιανικές τιμές και τα πρατήρια πετρελαιοειδών λήφθηκαν από το Παρατηρητήριο
τιμών καυσίμων της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή και ο υπολογισμός των συνολικών
ποσοτήτων πωλήσεων βασίστηκε στα στοιχεία που λήφθηκαν από την ιστοσελίδα της Στατιστικής
Υπηρεσίας. Επίσης λήφθηκαν υπόψη και στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης αναφορικά με τις
τιμές πώλησης στις 28 χώρες της.
Η αξιολόγηση, επεξεργασία των στοιχείων και οι παρατηρήσεις έγιναν από τον Κυπριακό
Σύνδεσμο Καταναλωτών. Περισσότερες και λεπτομερέστερες πληροφορίες μπορείτε να αντλήσετε
από τους αναλυτικούς πίνακες που επισυνάπτονται. Την Ανακοίνωση και τους σχετικούς πίνακες
μπορείτε να τους βρείτε και στην ιστοσελίδα του Κυπριακού Συνδέσμου Καταναλωτών.

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