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Απτό αποτέλεσμα στις παρεμβάσεις της ΡΑΕ στην Αγορά Εξισορρόπησης «βλέπουν» οι συμμετέχοντες «παίκτες» στα αποτελέσματα
εκκαθάρισης που δημοσιεύθηκαν χθες και αφορούν την εβδομάδα 15-21 Φεβρουαρίου, δηλαδή το πρώτο πλήρες 7ήμερο που
εφαρμόσθηκαν οι περιορισμοί της ΡΑΕ στις προσφορές για υπηρεσίες ανοδικής και καθοδικής εξισορρόπησης.

Την ίδια στιγμή πάντως, όλοι επισημαίνουν ότι η προηγούμενη εβδομάδα είχε αρκετές ιδιαιτερότητες, (όπως την σφοδρή κακοκαιρία
και τη βλάβη στο ΚΥΤ Κουμουνδούρου που κινητοποίησαν το σύνολο του παραγωγικού δυναμικού), για να μπορούν να βγουν
ασφαλή συμπεράσματα, σχετικά με την επίπτωση των μέτρων. 

https://energypress.gr/news/pos-leitoyrgisan-oi-paremvaseis-tis-rae-stin-agora-exisorropisis-sta-1099-eumwh-kostos-tin
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Υπενθυμίζεται ότι οι παρεμβάσεις της ΡΑΕ τέθηκαν σε ισχύ από τις 13 Φεβρουαρίου. Επομένως, η προηγούμενη εβδομάδα ήταν και η
πρώτη εφαρμογής της αναστολής αρνητικών τιμών στις καθοδικές προσφορές ενέργειας εξισορρόπησης, αλλά και της υποχρεωτικής
υποβολής ενιαίου βήματος για την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή – τόσο στις ανοδικές, όσο και στις καθοδικές προσφορές ενέργειας
εξισορρόπησης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του ΑΔΜΗΕ, το διάστημα 15-21 Φεβρουαρίου, το κόστος της Αγοράς άγγιξε τα 10,99 ευρώ ανά Μεγαβατώρα,
έναντι 12,36 ευρώ την αμέσως προηγούμενη εβδομάδα. Ένα ποσό που προέκυψε από τα 1,53 ευρώ ανά Μεγαβατώρα για το ΛΠ-1,
1,2 ευρώ για το ΛΠ-2, και 8,26 ευρώ για το ΛΠ-3.

Στελέχη των μη καθετοποιημένων προμηθευτών συμφωνούν ότι η προηγούμενη εβδομάδα είχε όντως αρκετές ιδιαιτερότητες, καθώς
η βλάβη στο ΚΥΤ Κουμουνδούρου συνδυάστηκε με την υψηλή ζήτηση, αλλά κυρίως την ανάγκη εφεδρειών λόγω της κακοκαιρίας.
Ωστόσο, επισημαίνουν πως το γεγονός ότι ακόμη και υπό αυτές τις συνθήκες το κόστος των λογαριασμών προσαυξήσεων ήταν
μειωμένο έναντι της προηγούμενης εβδομάδας, καταδεικνύει ότι οι παρεμβάσεις της ΡΑΕ συνιστούν ένα πρώτο βήμα που αποδεικνύει
ότι το προηγούμενο διάστημα, από την αρχή του target model, η αγορά λειτουργούσε στρεβλά. Μάλιστα, όπως προσθέτουν, αν δεν
ήταν σε ισχύ τα μέτρα αυτά, το κόστος εξισορρόπησης μπορούσε κάλλιστα να είχε εκτροχιαστεί ξανά.

Στον αντίποδα, πηγές από τους ηλεκτροπαραγωγούς υπογραμμίζουν πως η προηγούμενη εβδομάδα αποτελεί χαρακτηριστικό
παράδειγμα για το πώς ο παρεμβατισμός στην αγορά συσκοτίζει τα οικονομικά «σήματα» που κανονικά πρέπει να δίνονται.
Επομένως, καθιστά την αγορά δύσκαμπτη, χωρίς την ευελιξία προσαρμογής στις εκάστοτε συνθήκες λειτουργίας της.

Μη αποδεκτά επίπεδα

Πάντως, τα στελέχη των μη καθετοποιημένων προμηθευτών τονίζουν πως η διαμόρφωση των λογαριασμών προσαυξήσεων στα
επίπεδα των 10 ευρώ ανά Μεγαβατώρα καθιστά την ελληνική Αγορά Εξισορρόπησης από τις ακριβότερες στην Ευρώπη. Μάλιστα,
όπως σημειώνουν, η τιμή αυτή συνδυάζεται με τη συστηματική ενεργοποίηση μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας στην Αγορά, κάτι που
όπως είναι φυσικό αυξάνει έτι περαιτέρω το χονδρεμπορικό κόστος.

Από αυτή την άποψη, όπως προσθέτουν, και η προηγούμενη εβδομάδα απέδειξε ότι τα μέτρα της ΡΑΕ δεν «απαντούν» στο γεγονός
ότι οι όγκοι είναι κατά κανόνα μεγαλύτεροι από τις ανάγκες του συστήματος, με τη δυσανάλογα για μία ακόμη φορά ταυτόχρονη
ενεργοποίηση ποσοτήτων ανοδικής και καθοδικής ενέργειας εξισορρόπησης.

Ωστόσο, παράγοντες που παρακολουθούν από κοντά την Αγορά Εξισορρόπησης αντιτείνουν πως το προηγούμενο 7ήμερο δεν
μπορεί να αποτελέσει μέτρο σύγκρισης, λόγω των χειρισμών που έπρεπε να γίνουν αναγκαστικά, ώστε να διασφαλισθεί η επάρκεια
τροφοδοσίας.

Μηχανισμός παρακολούθησης

Πάντως, σύμφωνα με τα στελέχη των μη καθετοποιημένων παικτών, και μετά την εφαρμογή των μέτρων της ΡΑΕ, δεν μπορεί να
διασφαλιστεί πως δεν θα υπάρξουν νέες στρατηγικές «παικτών», οι οποίες θα συνεχίσουν να κρατούν ψηλά τις τιμές. Ο λόγος είναι,
όπως υποστηρίζουν, ότι η εφαρμογή του Target Model στη χώρα μας παρουσιάζει δομικές αδυναμίες (ελλιπείς διασυνδέσεις, «ρηχή»
ενδοημερήσια αγορά, λίγοι «παίκτες» στην Αγορά Εξισορρόπησης, μη συμμετοχή των traders), που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν
με αλλεπάλληλες «στοχευμένες» παρεμβάσεις στους κανονισμούς.
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Αντίθετα, δηλώνουν, αυτό που χρειάζεται είναι η ισχυρή εποπτεία από τη ΡΑΕ στο σύνολο των αγορών (κυρίως προημερήσια και
εξισορρόπησης) και των συμμετεχόντων, καθώς και η επιβολή κυρώσεων σε όποιον ασκεί καταχρηστικές συμπεριφορές. «Κάτι που
μπορεί να γίνει μόνο με τη λειτουργία του Μηχανισμού Παρακολούθησης, ο οποίος θα έπρεπε να είναι ολοκληρωμένος με την έναρξη
του Target Model» αναφέρουν χαρακτηριστικά.


