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Έκκληση για επίλυση των προβλημάτων που προκαλούν επιβάρυνση και ανασφάλεια στην εγχώρια βιομηχανία απεύθυνε ο πρόεδρος της
ΕΒΙΚΕΝ, Αν. Κοντολέων, από το βήμα του Power and Gas Supply Forum του energypress.
Σύμφωνα με τον ίδιο, ο ρόλος της βιομηχανίας στη νέα εποχή μετά την πανδημία πρέπει να είναι ενδυναμωμένος, αλλά αυτό που συνέβη με το
target model και την αγορά εξισορρόπησης είναι ανησυχητικό.
Ο κ. Κοντολέων υποστήριξε ότι οι ανησυχίες του κλάδου δεν είναι εσφαλμένες και βασίζονται στο ότι το αυξημένος κόστος δεν εξηγείται, τη
στιγμή που μιλάμε για μια αγορά που σχεδιάστηκε με άλλες συνθήκες και "με το μπαμπούλα του δεσπόζοντα παίχτη".
https://energypress.gr/print/140344
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Η ΕΒΙΚΕΝ ανέδειξε από την αρχή ότι η αγορά δε θα λειτουργήσει ομαλά και ότι συνέβη το Νοέμβριο και Δεκέμβριο του 2020 παραπέμπει σε
ολιγοπωλιακές συμπεριφορές. "Ανησυχούμε για διάφορα πράγματα, όχι μόνο για το κόστος που ξέφυγε με τα τιμολόγια βιομηχανίας να
αυξάνονται πάνω από 20%. Εδώ και δύο μήνες βλέπουμε το δεσπόζοντα παίχτη να επικαλείται ριζική αλλαγή των τιμολογίων χωρίς αυτά να
είναι πλέον κοστοστρεφή και να συνδέονται με την αντιστάθμιση κινδύνου. Προσπαθούν ένα ρίσκο της εξισορρόπησης να το μεταφέρουν στις
συμβάσεις με ρήτρες αναπροσαρμογής όταν γνωρίζουμε ότι για το δεσπόζοντα παίχτη ανακτάται το κόστος ήδη. Η βιομηχανία δεν μπορεί να
μεταφέρει αυτά τα κόστη στα προϊόντα της και η ανασφάλεια παρατείνεται γιατί μπορείς να βρεθείς με υπερβολικό κόστος", σχολίασε.
Παράλληλα, ο κ. Κοντολέων εξέφρασε την ικανοποίησή του από τη βούληση της ΡΑΕ για τον εντοπισμό των προβλημάτων. Αναφέρθηκε
επίσης στο ότι πλέον, μετά τη βλάβη στο ηλεκτρικό δίκτυο, υπάρχει μια αλλαγή συμπεριφοράς και οι μονάδες της Πελοποννήσου δεν θέλουν να
μπουν στην αγορά και ο ΑΔΜΗΕ τις εντάσσει μετά. Άρα, το γιατί οι τιμές είναι ακριβές στην εξισορρόπηση δεν οφείλεται μόνο στις παιδικές
ασθένειες, αλλά υπάρχει και μια συγκεκριμένη τακτική προσφορών. Ως εκ τούτου, ο κ. Κοντολέων θεωρεί προφανές ότι πρέπει να γίνουν
παρεμβάσεις στο redispatching και να τελειοποιηθούν οι προσφορές.
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΒΙΚΕΝ, τα προβλήματα οφείλονται εν μέρει στο ότι το σύστημα εξισορρόπησης είναι κεντρικής κατανομής.
"Ενώ είμαστε σε μεταβατικό στάδιο καλείται η βιομηχανία να επωμισθεί το ρίσκο με ρήτρες ή αυξήσεις και αυτά δεν είναι φυσιολογικά
πράγματα. Επίσης, δεν βλέπουμε λογική στο γιατί καταργήθηκε το νυχτερινό τιμολόγιο. Άρα τώρα που πάμε;", κατέληξε.
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