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Προοδευτική άρση όλων των υφιστάμενων περιορισμών στις χονδρεμπορικές αγορές ηλεκτρικής ενέργειας, δηλαδή του target model, μέσα στα
επόμενα ένα - δύο χρόνια (το αργότερο) προβλέπει μεταξύ άλλων το Market Reform Plan που έχει υποβάλει η χώρα μας στην Κομισιόν.

Η λογική του Market Reform Plan είναι να υπάρξει ένα σαφές χρονοδιάγραμμα πλήρους απελευθέρωσης, έτσι ώστε να φανεί αν, σε ένα τέτοιο
περιβάλλον χωρίς περιορισμούς, μπορούν οι θερμικοί παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας να ανακτούν από τις αγορές το πλήρες κόστος τους.

Η ελληνική πλευρά επιχειρεί να αποδείξει ότι, και μετά την άρση όλων των περιορισμών, οι θερμικές μονάδες θα χρειάζονται μηχανισμούς
ενίσχυσης και συνεπώς πρέπει να εγκριθούν από τις Βρυξέλλες, τόσο ο μηχανισμός στρατηγικής εφεδρείας, μέχρι τέλους του 2022, όσο και ο
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μόνιμος μηχανισμός ισχύος (CRM), από το 2023 και μετά.  

Όπως έχει γράψει το energypress, το draft του Market Reform Plan εστάλη στις Βρυξέλλες στα μέσα περίπου του Ιουνίου. Στο διάστημα που
μεσολάβησε, η Κομισιόν έχει αποστείλει στην ελληνική πλευρά το πρώτο σετ με διευκρινιστικές ερωτήσεις, αναφορικά με τις παρεμβάσεις που
προβλέπει.

Σε κάθε περίπτωση, όπως προαναφέρθηκε, το Market Reform Plan περιλαμβάνει χρονοδιάγραμμα για άρση όλων των υφιστάμενων
περιορισμών. Ειδικότερα:

Στους περιορισμούς που πρόκειται να αποσυρθούν, την πρώτη θέση χρονικά παίρνει το πλαφόν 20% στη σύναψη προθεσμιακών συμβολαίων
από τους προμηθευτές με μερίδιο άνω του 4%. Στόχος είναι το συγκεκριμένο όριο να αρθεί μέσα στους επόμενους μήνες, ώστε πλέον να μην
υπάρχει κανένα όριο στη συμβολαιοποίηση ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της Προθεσμιακής αγοράς.

Υπενθυμίζεται ότι το πλαφόν θεσπίσθηκε για πρώτη φορά τον Σεπτέμβριο του 2020, λίγο πριν από την έναρξη του Target Model, ενώ στη
συνέχεια παρατάθηκε η εφαρμογή του και εντός του 2021. Πρακτικά, το μερίδιο 4% για τους προμηθευτές που υπάγονται στο μέτρο, αφορούσε
έως και πρόσφατα όλους τους καθετοποιημένους Ομίλους. Ωστόσο, από τον Μάρτιο, και ένας μη καθετοποιημένος προμηθευτής (η NRG) έχει
ξεπεράσει σε ποσοστό το 4%.  

«Είσοδος» των traders σε όλες τις αγορές

Στην πορεία επίσης εφαρμογής των μεταρρυθμίσεων, πρόκειται επίσης να εξαλειφθούν τα άνω και κάτω όρια τιμών στις προσφορές. Τα όρια
αυτά είχαν επιβληθεί επίσης για τη συγκράτηση του χονδρεμπορικού κόστους, στα πρώτα «βήματα» λειτουργίας του Target Model.

Όσον αφορά τη συμμετοχή νέων «παικτών» στις αγορές του Target Model, με σκοπό την ενίσχυση της ρευστότητας, το Market Reform Plan
προβλέπει την «είσοδο» των traders σε όλες τις χονδρεμπορικές αγορές, και όχι μόνο στη συμμετοχή τους στην Ενδοημερήσια αγορά. Όσον
αφορά την Ενδοημερήσια αγορά, σχεδιάζεται η συμμετοχή και άλλων χωρών.

Παράλληλα, σχεδιάζεται η εισαγωγή ενός μηχανισμού στην αγορά Εξισορρόπησης, με τον οποίο θα αυξάνουν οι τιμές στο ανώτατο όριο, όταν
εμφανίζεται σπανιότητα στην παροχή υπηρεσιών εξισορρόπησης. Με αυτό τον μηχανισμό scarcity pricing, θα δίνεται η δυνατότητα
αποζημίωσης των συμμετεχόντων στην αγορά, που έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν στην αποκατάσταση της ισορροπίας του
συστήματος σε τέτοιες οριακές συνθήκες.

Την ίδια στιγμή, ο μηχανισμός Strategic Reserve προβλέπεται να ενταχθεί στις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI και PICASSO. Υπενθυμίζεται
ότι, στο πλαίσιο της «ευρωπαϊκής ενοποίησης» του ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας, προβλέπεται η ένταξη στις δύο αυτές πλατφόρμες
της αγοράς Εξισορρόπησης. Σύμφωνα με τα πεπραγμένα της ΡΑΕ για το 2020, η ένταξη  θα γίνει εντός του 2022.

Σοβαρά λάθη στην «αρχιτεκτονική» του Target Model

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν προβλέπεται να γίνουν τώρα τροποποιήσεις στη βασική «αρχιτεκτονική» του Target Model, παρ΄ ότι έχουν
εντοπισθεί σοβαρά λάθη. Ο λόγος είναι πως δεν υπάρχουν διαθέσιμες επεξεργασίες, ώστε να σχεδιασθούν άμεσα και να εφαρμοσθούν τέτοιες
αλλαγές. 
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Χαρακτηριστικό πάντως παράδειγμα λαθών στη σχεδίαση του Target Model αποτελεί ο υπερβολικός όγκος και τζίρος στην αγορά
Εξισορρόπησης, σε σχέση με το σύνολο των αγορών. Το γεγονός αυτό επισημαίνεται στο Market Reform Plan, όπου χαρακτηρίζεται ως μεγάλο
παράδοξο.


