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Με δυναµικούς ρυυθµούς αναπτύχθηκε ο κλάδος εµπορίας πετρελαιοειδών το 2018. Οι 
πωλήσεις του αυξήθηκαν 16,6% στα 11,9 δισ. ευρώ, όπως προκύπτει από την αναλυτική 
έκθεση, που έδωσε σήµερα στη δηµοσιότητα το ΙΟΒΕ. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία ο όγκος πωλήσεων ήταν αυξηµένος κατά 7,5% στα 13,497 εκατ. 
µετρικούς τόνους, ενώ οι τιµές πωλήσεις ακολούθησαν την ανιούσα.  

Ο αριθµός των πρατηρίων µειώθηκε το 2018 κατά 15,1%, και διαµορφώθηκε σε 4.835 από 
5.694 το προηγούµενο έτος. Ως αποτέλεσµα, αυξήθηκαν οι µέσες πωλήσεις καυσίµων ανά 
πρατήριο (σε χιλ. µετρικούς τόνους) κατά 9%. Η χωρητικότητα των ιδιόκτητων και 
ενοικιασµένων αποθηκευτικών χώρων των εταιριών εµπορίας παρέµεινε ουσιαστικά 
αµετάβλητη, όπως και αυτή των πρατηρίων. 

Το 66,6% του  κόστους πωληθέντων αφορά στο κόστος εισαγωγής CIF, το οποίο - µε 
δεδοµένο ότι εξαρτάται από τις διεθνείς τιµές των προϊόντων πετρελαίου - αποτέλεσε τον 
κυριότερο παράγοντα αύξησης του κόστους πωληθέντων και των τιµών το 2018.  

Οι δασµοί και φόροι µε ποσοστό 32,7% αποτελούν τον δεύτερο σηµαντικότερο παράγοντα 
διαµόρφωσης του κόστους πωληθέντων, ενώ οριακή είναι η επίδραση των άµεσων εξόδων 
αγορών, που συµµετέχουν στο κόστος πωληθέντων µε ποσοστό 0,7%.Η µικτή κερδοφορία 
του κλάδου ενισχύθηκε ήπια το 2018 σε 482,3 εκατ. από 471,6 εκατ. την προηγούµενη χρονιά 
(+2,3%). 

Οι υπόλοιπες δαπάνες των επιχειρήσεων του κλάδου - που σε πολύ µεγάλο βαθµό (82%) 
σχετίζονται µε τα λοιπά λειτουργικά έξοδα και τις αµοιβές προσωπικού - παρουσίασαν το 
2018 αύξηση και διαµορφώθηκαν σε 486,3 εκατ. από 478,4 εκατ. ευρώ το προηγούµενο έτος 
(+1,7%). Αυτό οφείλεται κυρίως στη σηµαντική αύξηση των λειτουργικών εξόδων αλλά και 



των αποσβέσεων και των φόρων και εισφορών, καθώς τα υπόλοιπα στοιχεία των δαπανών 
(αµοιβές προσωπικού, εργοδοτικές εισφορές) κινήθηκαν οριακά ανοδικά και τα ανόργανα 
έξοδα έντονα πτωτικά. 

Αυτό είχε ως αποτέλεσµα τα καθαρά κέρδη του κλάδου (µετά από φόρους) να ανέλθουν σε 
44,5 εκατ. το 2018 από 38,4 εκατ. το 2017.  

Το αποτέλεσµα αυτό επηρεάστηκε εν µέρει από τη µεγάλη αύξηση στα άλλα έσοδα 
εκµετάλλευσης, σε συνδυασµό µε τη µικρότερη αύξηση στις συνολικές δαπάνες, γεγονός που 
οδήγησε σε µια αύξηση της τάξης του 27% στα κέρδη προ τόκων και φόρων. 

Τα οικονοµικά µεγέθη 

Τα µεγέθη που προσδιορίζουν την περιουσιακή διάρθρωση των επιχειρήσεων του κλάδου 
εµπορίας πετρελαιοειδών, παρουσίασαν το 2018 µικτή εικόνα. Αναλυτικότερα, τα πάγια 
ενισχύθηκαν οριακά κατά 1,9% (από Euro 905,7 εκατ. το 2017 σε Euro 922,8 εκατ. το 2018), 
ενώ το κυκλοφορούν ενεργητικό µειώθηκε κατά 1,2%. Επιπλέον, το βραχυπρόθεσµο 
παθητικό ενισχύθηκε ήπια, κατά 2,9%, από 539 εκατ. σε 554,5 εκατ. Η ενίσχυση του 
βραχυπρόθεσµου παθητικού σε συνδυασµό µε τη µείωση του κυκλοφορούντος ενεργητικού 
οδήγησαν σε µείωση του κεφαλαίου κίνησης, το οποίο διαµορφώθηκε σε Euro 660,1 εκατ. το 
2018 από Euro 689,9, εκατ. το 2017. 

Το σύνολο του απασχολούµενου κεφαλαίου παρουσίασε οριακή µείωση (0,8%) το 2018 σε 
σχέση µε το προηγούµενο έτος, κυρίως λόγω της αύξησης του βραχυπρόθεσµου παθητικού. 
Επιπρόσθετα, η καθαρή θέση των επιχειρήσεων του κλάδου, αυξήθηκε κατά 1,3% το 2018, 
στα 660,8 εκατ. από 652,5 εκατ. το 2017. 

Τέλος, οι µακροπρόθεσµες υποχρεώσεις, υποχώρησαν κατά 20,8% το 2018 (Euro 350,2 
εκατ.) σε σχέση µε το 2017 (Euro 442,3 εκατ.), ενώ η εξάρτηση των εταιριών του κλάδου από 
βραχυπρόθεσµα ξένα κεφάλαια ενισχύθηκε, όπως προκύπτει από την αισθητή αύξηση κατά 
13,9% του βραχυπρόθεσµου τραπεζικού δανεισµού το 2018 (Euro 529,4 εκατ.) σε σχέση µε 
το 2017 (Euro 464,9 εκατ.). 

Επενδύσεις και λοιπά στοιχεία του κλάδου 

Οι λοιπές επενδύσεις του κλάδου αυξήθηκαν περαιτέρω το 2018 σε 70,9 εκατ. από 64,2 εκατ. 
το 2017. Αντίθετα, οι επενδύσεις που αφορούν την ασφάλεια και το περιβάλλον 
περιορίστηκαν στα 1.758 χιλ. ευρώ το 2018 από 2.931 χιλ. το 2017. Ως αποτέλεσµα της 
σηµαντικής ενίσχυσης των λοιπών επενδύσεων, οι οποίες αποτελούν το κύριο µέρος των 
συνολικών επενδύσεων (97,6%), οι συνολικές επενδύσεις παρουσίασαν σηµαντική αύξηση 
κατά 8,3%, σε 72,7 εκατ. το 2018 από 67,1 εκατ. το 2017. 

 

ΠΗΓΗ:  https://www.naftemporiki.gr/finance/story/1537164/petrelaioeidi-meiothikan-ta-pratiria-auksithike-o-
tziros-to-2018 

 

 

 


