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Πως διαμορφώνονται οι
λιανικές τιμές καυσίμων;

Οι λιανικές τιμές των καυσίμων στις αντλίες αποτελούνται από:
 το κόστος του προϊόντος
 το κόστος λειτουργίας και τα περιθώρια κέρδους των
εταιρειών και πρατηρίων
 τον φόρο κατανάλωσης και άλλες επιβαρύνσεις, που είναι
σταθερά και υπολογίζονται επί της ποσότητας (δηλ. € ανά λίτρο)
 τον φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ)
Ως ένδειξη της συνεισφοράς των πιο πάνω στη διαμόρφωση της
τελικής τιμής των καυσίμων, παρατίθεται το πιο κάτω παράδειγμα
(αφορά στη διαμόρφωση της λιανικής τιμής της Βενζίνης 95 Οκτανίων στις 18.03.2019):
Κόστος προϊόντος:

34%

Κόστος λειτουργίας/κέρδος εταιρειών/πρατηρίων:

12%

Φόρος κατανάλωσης και άλλες επιβαρύνσεις:

38%

Φόρος Προστιθέμενης Αξίας:

16%

Γιατί δεν μειώνονται οι τιμές
στα καύσιμα, παρόλο ότι
πέφτει το αργό πετρέλαιο;

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Κύπρος δεν εισάγει αργό
πετρέλαιο, αλλά διυλισμένα καύσιμα. Οι τιμές των διυλισμένων
καυσίμων δεν ακολουθούν πάντοτε την ίδια τάση με τη διεθνή
τιμή του αργού πετρελαίου.
Επιπρόσθετα, το κόστος του προϊόντος αντιπροσωπεύει περίπου το
1/3 της τελικής λιανικής τιμής. Κατά συνέπεια, μόνο αυτό το
ποσοστό επηρεάζεται από μεταβολές στη διεθνή τιμή του αργού
πετρελαίου και στη συναλλαγματική ισοτιμία. Άρα, μια ενδεχόμενη
μείωση στην τιμή του αργού πετρελαίου κατά 10%, θα επιφέρει
μείωση μόνο στο 1/3 της λιανικής τιμής, άρα η μείωση της λιανικής
τιμής της αντλίας θα περιοριστεί στο 3%.
Σημειώνεται επίσης, ότι στην Κύπρο εισάγονται καύσιμα περίπου
κάθε 10 ημέρες. Κατά συνέπεια, μια ενδεχόμενη μείωση στη
διεθνή τιμή του αργού πετρελαίου, δεν συνεπάγεται άμεση μείωση
στη λιανική τιμή των καυσίμων στην Κύπρο.

Τι είναι ο δείκτης Platts;

Στην Κύπρο εισάγονται έτοιμα πετρελαιοειδή (διυλισμένα
προϊόντα) όπως βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης και πετρέλαιο
θέρμανσης. Ουσιαστικά η εγχώρια ζήτηση καλύπτεται εξολοκλήρου
μέσω εισαγωγής έτοιμων διυλισμένων προϊόντων. Σε αντίθεση με
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το αργό πετρέλαιο για την τιμολόγηση του οποίου χρησιμοποιείται
ο δείκτης BRENT, για την τιμολόγηση των διυλισμένων καυσίμων
χρησιμοποιείται ο δείκτης PLATTS.
Ο δείκτης Platts παρέχει, σε παγκόσμιο
επίπεδο και επί καθημερινής βάσης, εκτίμηση
της τιμής των ετοίμων διυλισμένων προϊόντων ενέργειας. Το κάθε
καύσιμο έχει τη δική του διακύμανση και διαφορετική εκτιμημένη
τιμή Platts. Οι τιμές Platts βοηθούν την παγκόσμια αγορά να
λειτουργεί με μεγαλύτερη διαφάνεια και αποτελεσματικότητα.
Για την τιμολόγηση των διυλισμένων προϊόντων που εισάγονται
στην Κύπρο χρησιμοποιείται ο ημερήσιος δείκτης "Platts Basis
Italy", ο οποίος επηρεάζεται –μεταξύ άλλων– από τη ζήτηση και
προσφορά διυλισμένων καυσίμων στην περιοχή της Μεσογείου.
Τι μπορώ να κάνω για να
εξασφαλίσω χαμηλές τιμές
στα καύσιμα;

Με στόχο τη βελτίωση της διαφάνειας και την αποτελεσματική
παρακολούθηση και βελτίωση του ανταγωνισμού στην αγορά
καυσίμων, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή έχει δημιουργήσει
ηλεκτρονικό παρατηρητήριο λιανικών τιμών καυσίμων
(πρόσβαση από www.consumer.gov.cy).
Το παρατηρητήριο επιτρέπει στους καταναλωτές να ενημερώνονται
ζωντανά (σε πραγματικό χρόνο) για τις τιμές των καυσίμων σε
περίπου 300 πρατήρια σε όλη την Κύπρο και να επιλέγουν το
φθηνότερο. Προσφέρει επίσης δυνατότητα επιλογής συγκεκριμένου
τύπου καυσίμου και καθορισμένων περιοχών σε κάθε επαρχία.
Βάσει των στοιχείων του παρατηρητηρίου, έχουν αναπτυχθεί
εφαρμογές για κινητά τηλέφωνα και tablets, οι οποίες διατίθενται
σε Αndroid και iOS. Οι καταναλωτές μπορούν εύκολα με τη χρήση
των εφαρμογών αυτών, να εντοπίζουν στην περιοχή τους τα
φθηνότερα πρατήρια.

Από πού μπορώ να
ενημερωθώ για τη μεταβολή
στις τιμές των καυσίμων στην
Κύπρο σε σχέση με τις τιμές
στην ΕΕ;

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της διαφάνειας των τιμών των
καυσίμων, η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή δημοσιεύει στην
ιστοσελίδα της εβδομαδιαίο δελτίο επισκόπησης των τιμών των
καυσίμων.
Το εβδομαδιαίο δελτίο παρέχει τη δυνατότητα στους καταναλωτές
να ενημερώνονται για τις διακυμάνσεις των λιανικών τιμών
καυσίμων στην Κύπρο, σε σχέση με τις αντίστοιχες διακυμάνσεις
του μέσου όρου τιμών των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης
και των χωρών της Ευρωζώνης, για την αμόλυβδη βενζίνη 95
οκτανίων, το πετρέλαιο κίνησης και το πετρέλαιο θέρμανσης.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις Ο Νόμος 115(Ι)/2004, παρέχει τη δυνατότητα στον Υπουργό
για να επιβληθεί πλαφόν στα Ενέργειας να επιβάλει ανώτατες τιμές πώλησης (πλαφόν) για όλα ή
καύσιμα;
μερικά από τα πετρελαιοειδή, για περίοδο μέχρι σαράντα πέντε
(45) ημέρες.
Το πλαφόν επιβάλλεται όταν ο Υπουργός εύλογα πιστεύει ότι το
ύψος των τιμών στις οποίες διατίθενται τα προϊόντα αυτά στην
αγορά είναι "σε υπερβολικά πιο ψηλό επίπεδο" από ότι
δικαιολογείται από τις διεθνείς και εγχώριες συνθήκες.
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ
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Βάσει του Νόμου, ο Υπουργός κατά τον καθορισμό των ανώτατων
τιμών λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες της διεθνούς και της εγχώριας
αγοράς και ιδίως:
α) τις τιμές εισαγωγής των πετρελαιοειδών, και
β) τα περιθώρια κέρδους των εταιρειών πετρελαιοειδών, των
διανομέων και των πρατηριούχων.
Κατά καιρούς προβάλλονται
ισχυρισμοί ότι υπάρχει
καρτέλ στον τομέα των
καυσίμων στην Κύπρο.
Τι κάνει η Υπηρεσία
Προστασίας Καταναλωτή για
αυτό το θέμα;

Σύμφωνα με τους Νόμους 13(Ι)/2008 και 41(Ι)/2014, το αρμόδιο
πολιτειακό όργανο για να εποπτεύει την εφαρμογή των κανόνων
του ελεύθερου ανταγωνισμού και να επεμβαίνει όπου απαιτείται,
είναι η Επιτροπή Προστασίας του Ανταγωνισμού (ΕΠΑ). Η ΕΠΑ
αποτελεί ανεξάρτητη αρχή και μπορεί να επιλαμβάνεται
καταγγελιών από φυσικά ή και νομικά πρόσωπα και να διεξάγει
αυτεπάγγελτα έρευνες.
Η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, μέσα στα πλαίσια των
αρμοδιοτήτων της, διεξάγει ελέγχους που αφορούν στα ελεγμένα
οικονομικά στοιχεία των εταιρειών εισαγωγής καυσίμων,
ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τη διαφάνεια των τιμών. Πέραν
αυτού όμως, η Υπηρεσία δεν έχει αρμοδιότητα για την εφαρμογή
των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού.
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