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Πωσ διαμορφϊνονται οι
λιανικζσ τιμζσ καυςίμων;

Οι λιανικζσ τιμζσ των καυςίμων ςτισ αντλίεσ αποτελοφνται από:
 το κόςτοσ του προϊόντοσ
 το κόςτοσ λειτουργίασ και τα περικϊρια κζρδουσ των
εταιρειϊν και πρατθρίων
 τον φόρο κατανάλωςθσ και άλλεσ επιβαρφνςεισ, που είναι
ςτακερά και υπολογίηονται επί τθσ ποςότθτασ (δθλ. € ανά λίτρο)
 τον φόρο προςτικζμενθσ αξίασ (ΦΠΑ)
Ωσ ζνδειξθ τθσ ςυνειςφοράσ των πιο πάνω ςτθ διαμόρφωςθ τθσ
τελικισ τιμισ των καυςίμων, παρατίκεται το πιο κάτω παράδειγμα
(αφορά ςτθ διαμόρφωςθ τθσ λιανικισ τιμισ τθσ Βενηίνθσ 95 Οκτανίων ςτισ 28.09.2015):
Κόςτοσ προϊόντοσ:
Κόςτοσ λειτουργίασ/κζρδοσ εταιρειών/πρατηρίων:
Φόροσ κατανάλωςησ και άλλεσ επιβαρφνςεισ:
Φόροσ Προςτιθζμενησ Αξίασ:

Γιατί δεν μειϊνονται οι τιμζσ
ςτα καφςιμα, παρόλο ότι
πζφτει το αργό πετρζλαιο;

Είναι ςθμαντικό να τονιςτεί ότι θ Κφπροσ δεν ειςάγει αργό
πετρζλαιο, αλλά διυλιςμζνα καφςιμα. Οι τιμζσ των διυλιςμζνων
καυςίμων δεν ακολουκοφν πάντοτε τθν ίδια τάςθ με τθ διεκνι
τιμι του αργοφ πετρελαίου.
Επιπρόςκετα, το κόςτοσ του προϊόντοσ αντιπροςωπεφει περίπου το
1/3 τθσ τελικισ λιανικισ τιμισ. Κατά ςυνζπεια, μόνο αυτό το
ποςοςτό επθρεάηεται από μεταβολζσ ςτθ διεκνι τιμι του αργοφ
πετρελαίου και ςτθ ςυναλλαγματικι ιςοτιμία. Άρα, μια ενδεχόμενθ
μείωςθ ςτθν τιμι του αργοφ πετρελαίου κατά 10%, κα επιφζρει
μείωςθ μόνο ςτο 1/3 τθσ λιανικισ τιμισ, άρα θ μείωςθ τθσ λιανικισ
τιμισ τθσ αντλίασ κα περιοριςτεί ςτο 3%.
Σθμειϊνεται επίςθσ, ότι ςτθν Κφπρο ειςάγονται καφςιμα περίπου
κάκε 10 θμζρεσ. Κατά ςυνζπεια, μια ενδεχόμενθ μείωςθ ςτθ
διεκνι τιμι του αργοφ πετρελαίου, δεν ςυνεπάγεται άμεςθ μείωςθ
ςτθ λιανικι τιμι των καυςίμων ςτθν Κφπρο.
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Τι είναι ο δείκτθσ Platts;

Στθν Κφπρο ειςάγονται ζτοιμα πετρελαιοειδι (διυλιςμζνα
προϊόντα) όπωσ βενηίνθ, πετρζλαιο κίνθςθσ και πετρζλαιο
κζρμανςθσ. Ουςιαςτικά θ εγχϊρια ηιτθςθ καλφπτεται εξολοκλιρου
μζςω ειςαγωγισ ζτοιμων διυλιςμζνων προϊόντων. Σε αντίκεςθ με
το αργό πετρζλαιο για τθν τιμολόγθςθ του οποίου χρθςιμοποιείται
ο δείκτθσ BRENT, για τθν τιμολόγθςθ των διυλιςμζνων καυςίμων
χρθςιμοποιείται ο δείκτθσ PLATTS.
Ο δείκτθσ Platts παρζχει, ςε παγκόςμιο
επίπεδο και επί κακθμερινισ βάςθσ, εκτίμθςθ
τθσ τιμισ των ετοίμων διυλιςμζνων προϊόντων ενζργειασ. Το κάκε
καφςιμο ζχει τθ δικι του διακφμανςθ και διαφορετικι εκτιμθμζνθ
τιμι Platts. Οι τιμζσ Platts βοθκοφν τθν παγκόςμια αγορά να
λειτουργεί με μεγαλφτερθ διαφάνεια και αποτελεςματικότθτα.
Για τθν τιμολόγθςθ των διυλιςμζνων προϊόντων που ειςάγονται
ςτθν Κφπρο χρθςιμοποιείται ο θμεριςιοσ δείκτθσ "Platts Basis
Italy", ο οποίοσ επθρεάηεται –μεταξφ άλλων– από τθ ηιτθςθ και
προςφορά διυλιςμζνων καυςίμων ςτθν περιοχι τθσ Μεςογείου.

Τι μπορϊ να κάνω για να
εξαςφαλίςω χαμθλζσ τιμζσ
ςτα καφςιμα;

Με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτελεςματικι
παρακολοφκθςθ και βελτίωςθ του ανταγωνιςμοφ ςτθν αγορά
καυςίμων, το Υπουργείο Ενζργειασ, Εμπορίου, Βιομθχανίασ και
Τουριςμοφ ζχει δθμιουργιςει θλεκτρονικό παρατθρθτιριο
λιανικϊν τιμϊν καυςίμων (πρόςβαςθ από www.mcit.gov.cy).
Το παρατθρθτιριο επιτρζπει ςτουσ καταναλωτζσ να ενθμερϊνονται
ηωντανά (ςε πραγματικό χρόνο) για τισ τιμζσ των καυςίμων ςε
περίπου 290 πρατιρια ςε όλθ τθν Κφπρο και να επιλζγουν το
φκθνότερο. Προςφζρει επίςθσ δυνατότθτα επιλογισ ςυγκεκριμζνου
τφπου καυςίμου και κακοριςμζνων περιοχϊν ςε κάκε επαρχία.
Βάςει του παρατθρθτθρίου, ζχει παράλλθλα αναπτυχκεί ειδικι
εφαρμογι για κινθτά τθλζφωνα και tablets, θ οποία διατίκεται ςε
Αndroid και iOS. Οι καταναλωτζσ μποροφν εφκολα με το άνοιγμα
τθσ εφαρμογισ να βρουν ςτθν περιοχι τουσ τα δζκα φκθνότερα
πρατιρια. Σθμειϊνεται ότι βρίςκονται ςιμερα υπό ανάπτυξθ και
άλλεσ εφαρμογζσ.

Από ποφ μπορϊ να
ενθμερωκϊ για τθ μεταβολι
ςτισ τιμζσ των καυςίμων ςτθν
Κφπρο ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ
ςτθν ΕΕ;

Στο πλαίςιο τθσ ενίςχυςθσ τθσ διαφάνειασ των τιμϊν των
καυςίμων, θ Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ
Καταναλωτϊν δθμοςιεφει ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου
εβδομαδιαίο δελτίο επιςκόπθςθσ των τιμϊν των καυςίμων.

Το εβδομαδιαίο δελτίο παρζχει τθ δυνατότθτα ςτουσ καταναλωτζσ
να ενθμερϊνονται για τισ διακυμάνςεισ των λιανικϊν τιμϊν
καυςίμων ςτθν Κφπρο, ςε ςχζςθ με τισ αντίςτοιχεσ διακυμάνςεισ
του μζςου όρου τιμϊν των κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ένωςθσ
και των χωρϊν τθσ Ευρωηϊνθσ, για τθν αμόλυβδθ βενηίνθ 95
οκτανίων, το πετρζλαιο κίνθςθσ και το πετρζλαιο κζρμανςθσ.
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Ποιεσ είναι οι προχποκζςεισ Ο Νόμοσ 115(Ι)/2004, παρζχει τθ δυνατότθτα ςτον Υπουργό
για να επιβλθκεί πλαφόν ςτα Ενζργειασ να επιβάλει ανϊτατεσ τιμζσ πϊλθςθσ (πλαφόν) για όλα ι
καφςιμα;
μερικά από τα πετρελαιοειδι, για περίοδο μζχρι ςαράντα πζντε
(45) θμζρεσ.
Το πλαφόν επιβάλλεται όταν ο Υπουργόσ εφλογα πιςτεφει ότι το
φψοσ των τιμϊν ςτισ οποίεσ διατίκενται τα προϊόντα αυτά ςτθν
αγορά είναι "ςε υπερβολικά πιο ψθλό επίπεδο" από ότι
δικαιολογείται από τισ διεκνείσ και εγχϊριεσ ςυνκικεσ.
Βάςει του Νόμου, ο Υπουργόσ κατά τον κακοριςμό των ανϊτατων
τιμϊν λαμβάνει υπόψθ τισ ςυνκικεσ τθσ διεκνοφσ και τθσ εγχϊριασ
αγοράσ και ιδίωσ:
α) τισ τιμζσ ειςαγωγισ των πετρελαιοειδϊν, και
β) τα περικϊρια κζρδουσ των εταιρειϊν πετρελαιοειδϊν, των
διανομζων και των πρατθριοφχων.
Κατά καιροφσ προβάλλονται
ιςχυριςμοί ότι υπάρχει
καρτζλ ςτον τομζα των
καυςίμων ςτθν Κφπρο.
Τι κάνει θ Υπθρεςία
Ανταγωνιςμοφ και
Προςταςίασ Καταναλωτϊν
για αυτό το κζμα;

Σφμφωνα με τουσ Νόμουσ 13(Ι)/2008 και 41(Ι)/2014, το αρμόδιο
πολιτειακό όργανο για να εποπτεφει τθν εφαρμογι των κανόνων
του ελεφκερου ανταγωνιςμοφ και να επεμβαίνει όπου απαιτείται,
είναι θ Επιτροπι Προςταςίασ του Ανταγωνιςμοφ (ΕΠΑ). Η ΕΠΑ
αποτελεί ανεξάρτθτθ αρχι και μπορεί να επιλαμβάνεται
καταγγελιϊν από φυςικά ι και νομικά πρόςωπα και να διεξάγει
αυτεπάγγελτα ζρευνεσ.
Η Υπθρεςία Ανταγωνιςμοφ και Προςταςίασ Καταναλωτϊν, μζςα
ςτα πλαίςια των αρμοδιοτιτων τθσ, διεξάγει ελζγχουσ που
αφοροφν ςτα ελεγμζνα οικονομικά ςτοιχεία των εταιρειϊν
ειςαγωγισ καυςίμων, ενιςχφοντασ με αυτόν τον τρόπο τθ
διαφάνεια των τιμϊν. Πζραν αυτοφ όμωσ, θ Υπθρεςία δεν ζχει
αρμοδιότθτα για τθν εφαρμογι των κανόνων του ελεφκερου
ανταγωνιςμοφ.
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