
Μείωση 33% των πωλήσεων βενζίνης τον Μάρτιο 
– Πρόβλεψη για «βουτιά» 80% τον Απρίλιο 
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Σε κατεπείγουσα επιστολή προς το ΥΠΟΙΚ και το ΥΠΕΝ, ο ΣΕΕΠΕ ζητά παράταση 30 
ηµερών για την πληρωµή φόρων και δασµών, ως «σανίδα σωτηρίας» του κλάδου  

Βουτιά στις πωλήσεις των βενζινών έφεραν τα περιοριστικά µέτρα για τον κορονοϊό. 
Την τελευταία εβδοµάδα του Μαρτίου οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 57% από 20% 
την αµέσως προηγούµενη, µε αποτέλεσµα ο µήνας να κλείσει στο -33% σε σχέση µε 
τον περσινό Μάρτιο.  

Με αυτά τα δεδοµένα η αγορά εκτιµά ότι η ζήτηση βενζινών των Απρίλιο θα βυθιστεί στο 
80% αφού δεν θα πραγµατοποιηθούν και οι καθιερωµένες µετακινήσεις για τον εορτασµό 
του Πάσχα. Οι µειωµένες πωλήσεις σε συνδυασµό µε τα µέτρα παράτασης των πιστώσεων 
για τους πρατηριούχους δηµιουργούν ένα ασφυκτικό πρόβληµα ρευστότητας για τις εταιρίας 
εµπορίας, οι οποίες είναι υποχρεωµένες µάλιστα να προκαταβάλλουν πληρωµές φόρων και 
δασµών.  

Η ανησυχία για την βιωσιµότητα των µικρών εταιριών είναι µεγάλη και ο ΣΕΕΠΕ µε µια 
κατεπείγουσα επιστολή που απέστειλε χθες στα συναρµόδια υπουργεία Οικονοµικών και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας ζητάει παράταση 30 ηµερών για την πληρωµή φόρων και 
δασµών, µέτρο που ισχύει και για άλλους κλάδους, επισηµαίνοντας ότι δεν υπάρχει 
άλλος τρόπος να επιβιώσουν οι εταιρίες του κλάδου. 

Μικρότερη η πτώση (-17%) στο ντίζελ κίνησης  

Σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο κίνησης, οι πωλήσεις δεν ακολουθούν τη βουτιά των βενζινών, 
αλλά µια σταθερή µείωση από την πρώτη εβδοµάδα του Μαρτίου της τάξης του 15-20% που 
οδήγησε στο να κλείσουν στο µείον 17% στο τέλος του µήνα.  

Οι αυξηµένες εσωτερικές µεταφορές για την τροφοδοσία των σούπερ µάρκετ και την 
εξυπηρέτηση του επίσης αυξηµένου ηλεκτρονικού εµπορίου αλλά και η ηλιοφάνεια 
που ευνόησε τις αγροτικές καλλιέργειες, είναι οι παράγοντες που σύµφωνα µε τις 
εκτιµήσεις της αγοράς συνέβαλαν στην συγκράτηση της µείωσης των πωλήσεων 
πετρελαίου κίνησης. Η αγορά εκτιµά πάντως σταδιακά και οι πωλήσεις του πετρελαίου 
κίνησης θα µειώνονται και τον Απρίλιο θα κλείσουν στο µείον 40%.  



Αύξηση 68% στο πετρέλαιο θέρµανσης  

Στον αντίποδα ακριβώς βρίσκεται το πετρέλαιο θέρµανσης µε τις πωλήσεις να βαίνουν 
αυξανόµενες ακολουθώντας την κλιµάκωση των µέτρων και να κλείνουν τελικά τον Μάρτιο 
στο συν 68%. Ο συνδυασµός ψύχους σε πολλές περιοχές της χώρας, και 
υποχρεωτικής παραµονής στο σπίτι αλλά και χαµηλών τιµών, οδήγησε σε αύξηση των 
πωλήσεων πετρελαίου θέρµανσης. 

 
 
ΠΗΓΗ:  https://worldenergynews.gr/index.php?id=43977 

  


