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Υπέρ της άμεσης έγκρισης του μηχανισμού στρατηγικής εφεδρείας και κατά της έγκρισης του CRM, τάσσεται η ΕΒΙΚΕΝ με αφορμή την
παρουσίαση του market reform plan. Όπως επισημαίνουν οι ενεργοβόροι βιομηχανικοί καταναλωτές ενέργειας, δεν προκύπτει άμεση ανάγκη
για μηχανισμό CRM με δεδομένο ότι σήμερα με την αποζημίωση που παίρνουν οι μονάδες αερίου από την αγορά εξισορρόπησης είναι
κερδοφόρες. 

Σύμφωνα με την άποψη των ενεργοβόρων καταναλωτών, ενόψει της παρουσίασης των market reform plan, δεν μπορεί να εξετάζεται εισαγωγή
CRM χωρίς να έχει τεθεί σε λειτουργία η μεταρρύθμιση που γίνεται αναφορά στα μέτρα Α2, αλλά δεν αναλαμβάνεται δέσμευση ότι θα γίνει και
πότε.
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Επιπλέον, σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ, τα συμπεράσματα της μελέτης βασίζονται σε υποθέσεις που ελέγχονται εάν είναι σωστές:

1. ότι οι ΑΠΕ θα αναπτυχθούν γρήγορα. Ακόμη και αν αυτό συμβεί το 2030  με τα στοιχεία του NECP, το μείγμα θα έχει 33% ΑΠΕ αντί 37%
το 2021, που όμως σε απόλυτα νούμερα είναι τα ίδια εάν λάβουμε υπόψη ότι αυξάνεται η κατανάλωση 

2. ότι οι νέες μονάδες,  πλην των της Mytilineos και της ΔΕΗ (Πτολεμαΐδα 5 ) δεν θα γίνουν εκτός παρά μόνο εάν υπάρξει εγγύηση ότι θα
εγκριθεί μακροχρόνιος μηχανισμός επάρκειας που θα τον πληρώσουν οι καταναλωτές

3. ότι οι υψηλές αμοιβές που έχουν εξασφαλίσει από την αγορά εξισορρόπησης σήμερα δεν θα υπάρχουν αύριο, Όμως δεν υπάρχει ούτε
χρονική δέσμευση ούτε δέσμευση ότι θα γίνουν οι δημοπρασίες εφεδρείας . Άρα ποιος εγγυάται ότι δεν θα υπάρξει διπλή επιβάρυνση του
κόστους ενέργειας; 

4. υπάρχει μηδενικός κίνδυνος να κλείσουν οι υφιστάμενες CCGT, καθώς πρόκειται για αποσβεσμένες μονάδες που σήμερα κερδοφορούν 

Η ΕΒΙΚΕΝ αμφισβητεί τα στοιχεία της μελέτης ότι σήμερα ζημιώνονται οι μονάδες ΦΑ καθώς ενδεικτικά υπολογίζεται απόδοση κεφαλαίου της
τάξης του 7% σε αποσβεσμένες επενδύσεις. 

Επιπλέον, στο επίμαχο διάστημα που γίνονται οι υπολογισμοί της μελέτης, δηλαδή το πρώτο εξάμηνο, οι λιγνίτες λειτουργούσαν χωρίς να
συμμετέχουν στο merit order, αλλά η ΔΕΗ τις έβαζε με διμερή συμβόλαια. Αποτέλεσμα οι τιμές στη  DAM να κινούνται χαμηλά.

Ωστόσο από τον Απρίλιο μέχρι σήμερα, που οι τιμές στην αγορά καθορίζονται από τους λιγνίτες και ξεπερνούν τα 100 ευρώ/MWh οι μονάδες
λειτουργούν με κέρδη. 

Καταλήγοντας πηγές της ΕΒΙΚΕΝ θέτουν το ερώτημα προς τους αρμόδιους φορείς εάν τάσσονται εναντίον του ανταγωνισμού που ρίχνει τις
τιμές, δημιουργώντας συνθήκες  εγγυημένων εσόδων εν έτει 2025. 

Η ΕΒΙΚΕΝ καταλήγουν οι ίδιες πηγές ζητεί να φτιαχτεί πρώτα η αγορά , να λειτουργήσει όπως οι ευρωπαϊκές και μετά με καλή διάθεση να
ξεκινήσει η συζήτηση για πρόσθετες αμοιβές για τους παραγωγούς. 


