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Την υποστήριξή της στην πρωτοβουλία της ΡΑΕ για την αναθεώρηση του Κώδικα προμήθειας και τη συμφωνία της με την πλειοψηφία των
προτάσεων του Ρυθμιστή, εκφράζει σύμφωνα με πληροφορίες η ΕΒΙΚΕΝ στο πλαίσιο της συμμετοχής της στη δημόσια διαβούλευση του
Ρυθμιστή. 

Στην επιστολή η ΕΒΙΚΕΝ υπενθυμίζει ότι έχει ζητήσει την αποφασιστική παρέμβαση της ΡΑΕ στην αγορά προμήθειας, «η λειτουργία της
οποίας, ελλείψει συνθηκών στοιχειώδους ανταγωνισμού, με κύρια ευθύνη των καθετοποιημένων προμηθευτών, κυρίως των ιδιωτών, 
χαρακτηρίζεται από εναρμονισμένες πρακτικές που κατατείνουν στο να παγιώσουν στα τιμολόγια τους τη μεταφορά  100% του ρίσκου των
τιμών της αγοράς επόμενης ημέρας και των χρεώσεων της αγοράς εξισορρόπησης στους πελάτες τους».

https://energypress.gr/news/stirixi-apo-eviken-pros-rae-gia-tin-paremvasi-sti-lianiki-reymatos-ti-ypostirizoyn-sti
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Μάλιστα η ΕΒΙΚΕΝ ζητεί να δοθούν στοιχεία πόσες ώρες μέσα στους δύο τελευταίους μήνες κάθε τεχνολογία (λιγνίτης, φ.α., Υ/Η και εισαγωγές)
καθόρισε τις τιμές στην αγορά επόμενης ημέρας. 

Οι ενεργοβόροι βιομηχανικοί καταναλωτές ενέργειας αναφέρουν ότι θεωρούν πως η διαβούλευση της ΡΑΕ δεν περιορίζεται μόνο στα τιμολόγια
ΧΤ αλλά αφορα και τα τιμολόγια ΜΤ και ΥΤ, «για τα οποία πλέον η προβλεπόμενη από τον Κώδικα διαπραγμάτευση μεταξύ των 2 μερών βάσει
της καμπύλης φορτίου του πελάτη, έχει καταστεί μια απλή προσχηματική διαδικασία λόγω της άρνησης των καθετοποιημένων προμηθευτών να
συμπεριλαμβάνουν στις προσφορές τους εναλλακτικούς δείκτες που να καλύπτουν το ρίσκο τους στην αγορά».

Αγορά

Περιγράφοντας τις συνθήκες στη χονδρεμπορική αγορά η ΕΒΙΚΕΝ σημειώνει:

Για τις μονάδες παραγωγής φα που ανήκουν σε ιδιώτες ότι διαθέτουν ετήσια παραγωγή που υπερβαίνει τις ποσότητες ενέργειας που
προμηθεύουν στη λιανική. Έχουν επίσης τη δυνατότητα όποτε συμφέρει να αγοράζουν ενέργεια από τη χονδρεμπορική αγορά, ώστε να
αντισταθμίζουν το όποιο ρίσκο τους στην παραγωγή και να είναι πιο ανταγωνιστικοί στις προσφορές τους στη λιανική.    

Για τους μη καθετοποιημένους προμηθευτές, ότι εξαρτώνται απόλυτα από τις τιμές στη χονδρεμπορική και την ύπαρξη ρευστότητας στην
προθεσμιακή αγορά σε προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου.

Για τη ΔΕΗ ότι το υψηλό ποσοστό της στη λιανική την υποχρεώνει να προμηθεύεται μεγάλες ποσότητες από την χονδρεμπορική αγορά,
ποσότητες οι οποίες θα αυξηθούν με την απόσυρση των λιγνιτικών της μονάδων και θα αυξηθεί η θέση short της ΔΕΗ στην αγορά και η έκθεση
της στην μεταβλητότητα των τιμών στην αγορά.

Όπως αναφέρει η ΕΒΙΚΕΝ, είναι προφανές ότι προς το παρόν οι ιδιώτες καθετοποιημένοι προμηθευτές δεν επιδιώκουν ως προτεραιότητα
στρατηγικής τους επιδίωξης να αυξήσουν το μερίδιο τους στη λιανική, αλλά να κατοχυρώσουν τα κέρδη τους από την χονδρεμπορική αγορά και
να παραμείνουν στη λιανική με μηδέν ρίσκο, τακτική η οποία προφανώς δεν βρίσκει αντίθετους ούτε τη ΔΕΗ , ούτε τους μικρούς προμηθευτές. 
   

Αυτή η εικόνα, σύμφωνα με την ΕΒΙΚΕΝ παραπέμπει «σε μια μη ανταγωνιστική αγορά προμήθειας εις βάρος των καταναλωτών και της
ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας και καταλήγουν σε μια αγορά με χαρακτηριστικά ολιγοπωλίου».

Πράσινα PPAs

Στην επιστολή διαβούλευσης η ΕΒΙΚΕΝ παίρνει θέση και για τα πράσινα PPAs τα οποία όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, «επιχειρείται να
περάσει η άποψη ότι θα λύσουν το πρόβλημα των μη ανταγωνιστικών τιμών στην προμήθεια». Όπως αναφέρει ωστόσο, «επιλεκτικά όμως
αγνοείται η στοχαστικότητα των ΑΠΕ και το κόστος το οποίο προκύπτει για να ταιριάξει η εκτιμώμενη παραγωγή των ΑΠΕ σε κάποιες ώρες της
ημέρας με το κατά κανόνα σταθερό προφίλ λειτουργίας των βιομηχανιών».

Επίσης επισημαίνεται ότι προς το παρόν δεν υπάρχει ρευστότητα στην προθεσμιακή αγορά προϊόντων, των οποίων οι τιμές να συσχετίζονται
με τις τιμές της ελληνικής  αγοράς, ώστε οι μεγάλοι βιομηχανικοί καταναλωτές να μπορούν να αντισταθμίσουν τον κίνδυνο της αγοράς με
αυτοπρομήθεια.
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Προτάσεις

Καταλήγοντας η ΕΒΙΚΕΝ υπογραμμίζει ότι θεωρεί επιβεβλημένο οι προσφορές των καθετοποιημένων προμηθευτών προς τους πελάτες στην
ΜΤ και ΥΤ, εφόσον αυτό τους ζητηθεί, να συμπεριλαμβάνουν υποχρεωτικά ρήτρες αναπροσαρμογής οι οποίες να βασίζονται σε :

1. Τιμή ΤΤF καλύπτοντας το ρίσκο της τιμής του φ.α, καυσίμου των κυρίαρχων μονάδων παραγωγής που διαθέτουν στο portfolio τους, που
κατά κανόνα θα καθορίζουν την ΟΤΣ ή και 

2. τιμές ΕUA,  καλύπτοντας το ρίσκο της τιμής των CO2 

Επίσης η ΕΒΙΚΕΝ συμφωνεί με την πρόταση της όταν επιλεγεί σταθερή τιμή σε συσχέτιση με την ΟΤΣ, να τίθεται όριο μεταβολής της ρήτρας
αναπροσαρμογής +/-30%. 

Τέλος η ΕΒΙΚΕΝ επισημαίνει προς τη ΡΑΕ ότι στις προσφορές όλων των προμηθευτών δεν υπάρχουν εκπτώσεις για μετατόπιση φορτίου  εκτός
της ζώνης αιχμής (18.00-23.00) ή γενικότερα αμοιβής παροχής υπηρεσιών ζήτησης φορτίου στην ενδο-ημερήσια αγορά είτε στην αγορά
εξισορρόπησης, γεγονός το οποίο ενισχύει τη διαπίστωση για έλλειψη ενδιαφέροντος για την ανάπτυξη ανταγωνισμού στην αγορά.


