ПАЗАРИ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА
Electricity Markets
ГЛАВА 3. ВИДОВИ НА
ПАЗАРИ НА ЕЛЕКТРИЧНА
ЕНЕРГИЈА

ПРЕТПОСТАВКИ


Сите генератори и потрошувачи се поврзани на еден јазол или се
поврзани преку мрежа со бесконечен преносен капацитет и без
загуби.
Преносна и
дистрибутивна
мрежа со
бесконечен
капацитет и без
загуби





Со ова за почеток се избегнуваат комплексностите на проблемот
кои ги наметнуваат мрежите.
Се концетрираме на тргувањето со ЕЕ.

ШТО Е СПЕЦИФИЧНОСТА НА
ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА


Не е економски исплатливо да се складира во големи количини.



Мора да се испорачаат MWh за одреден период на време.



Периоди на време (час, пола час, 15 мин.)



Во различен период различна цена.





Електричната енергија е нераскинливо поврзана за физички систем
кој функционира далеку побрзо од било кој друг пазар.
Баланс секунда по секунда помеѓу производство и потрошувачка за
стабилен физички систем.

ШТО Е СПЕЦИФИЧНОСТА НА
ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА










Колапс на системот поради нарушен баланс.
Цела држава или нејзин дел без ЕЕ. Социјални и економски
последици. Враќањето на системот може да трае 24 часа или
повеќе.
Балансот мора да се одржи по секоја цена.
Не може ЕЕ произведена од еден генератор да се насочи кон
одреден потрошувач.Обратно еден потрошувач не може да се
снабдува од само еден одреден генератор.
Физичкиот систем со своите закони одредува како ќе се распределат
моќностите на генераторите и потрошувачите.

БОЕЊЕ НА
ЕЛЕКТРОНИТЕ ВО ЕЕС

e



ШТО Е СПЕЦИФИЧНОСТА НА
ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА

ШТО Е СПЕЦИФИЧНОСТА НА
ЕЛЕКТРИЧНАТА ЕНЕРГИЈА



Многу ниска еластичност на цената на побарувачката.
Кривата на побарувачка е скоро ветрикална.

SPOT ПАЗАР ЗА ДРУГИ
ПРОИЗВОДИ


Неусловена и веднаш испорака.



Цената ја одредува пресекот помеѓу понудата и побарувачката.



Нестабилни цени.



Поголем ценовен ризик.



Се користи за регулација и прилагодување.




Пазар за крајна потреба.
Купувачите и продавачите повеќе тргуваат преку долгорочни
договори.

SPOT ПАЗАР ЗА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА









Ако ЕЕ се тргува преку идеален слободен пазар:
Рамнотежа помеѓу производство и потрошувачка на ЕЕ може да се
постигне со директна врска меѓу купувачи и продавачи.
Големите потрошувачи и снабдувачите набавуваат ЕЕ од
производните компании.
Мора да проценат потрошувачите колку да набавуваат.
Прогноза за потрошувачката сопствена или на потрошувачите кои ги
снабдуваат, Час, Половина час или 15 мин. пред да се премини на
договори.

SPOT ПАЗАР ЗА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА






Генераторите го распредуваат своето производство за да ја
обезбедат продадената енергија во договореното време.
Секој генератор се труди да ги минимизира своите трошоци за
производство на одредената енергија.
Овие работи во пракса не се воопшо едноставни.



Двете страни не можат да ги остварат своите обврски со перфектна
точност.
Актуелната побарувачка не е никогаш еднаква на прогнозираната.



Грешка во прогнозите.



SPOT ПАЗАР ЗА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА


Непредвидени проблеми или испади ги спречуваат генераторите да
ја испорачаат договорената ЕЕ.



Механичка или електрична грешка доведува до испад на генератор.



Тоа влијае во времето на производство на ЕЕ.



Се јавуваат разлики помеѓу оптоварувањето и производството.



Мора брзо да се надополнат за да се одржи балансот на системот.



Тешко е да се постигни со пазарни механизми на временска рамка
секунда по секунда.

SPOT ПАЗАР ЗА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА


Пазарните механизми се многу спори.



Премногу е скапо решението.



Потребна е многу брза и моќна комуникација за пренос и обработка
на многу податоци во кратко време.



Опасност од колапс на системот.



Големи трошоци за секоја трансакција.

МЕНАЏИРАН SPOT ПАЗАР ЗА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

МЕНАЏИРАН SPOT ПАЗАР ЗА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА




Тргувањето на големи количини ЕЕ може да се прави на
неменаџиран spot пазар арно ама не е возможно да се одржи
стабилноста и доверливоста на системот.
Потребен е менаџиран (управуван) spot пазар за:








Со механизам за балансирање на потрошувачката и производството кој
го прати отворениот пазар на енергија како се доближува часот на
физичка испорака.
Регулација на производството на флексибилните генератори.
Контрола на оптоварувањето на потрошувачите кои го дозволуваат тоа.
Способен да оговори на испад на генераторска единица предизвикана од
технички проблеми
Да се оперира на економски ефикасен начин.

МЕНАЏИРАН SPOT ПАЗАР ЗА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА








Учеството на генераторите и потрошувачите во одржувањето на
балансот на системот мора да им се плати согласно вистинските
трошоци за ЕЕ потребна за балансирање.
Операторот на системот е одговорен за балансиот механизам.
Кога еднаш менаџираниот spot пазар е воспоставен ЕЕ може да се
тргува како и сите други производи.
Треба да се организира и усогласи менаџираниот spot пазар со
отворениот пазар на ЕЕ.

ОТВОРЕНИ ПАЗАРИ НА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА


Пазарите однапред (FORWARD MARKETS) како
отворени пазари за електрична енергија се
јавуваат во форма на два пристапи:


Централизирано тргување (Pool Trading)



Билатерално тргување (Bilateral Trading)

БИЛАТЕРАЛНО
ТРГУВАЊЕ


Вклучува две страни:


Купувач



Продавач



Тргувањето е приватен договор помеѓу двете страни.



Цената и количината се договора помеѓу двете страни.



Никој друг не е вклучен во одлуката.

ФОРМИ НА БИЛАТЕРАЛНО
ТРГУВАЊЕ


Се јавува во неколку форми:


Тргување преку долгорочни договори



Тргување преку Counter



Електронско тргување

БИЛАТЕРАЛНО
ТРГУВАЊЕ ПРЕКУ
ДОЛГОРОЧНИ ДОГОВОРИ








Флексибилна форма на договор помеѓу две страни за
задоволување на потребите.
Големи количини на ЕЕ (стотици или илјадници MW).
За долг период на време (неколку месеци до неколку
години).
Големи трошоци за трансакциите и имаат вредност само
за големи количини на енергија.

БИЛАТЕРАЛНО
ТРГУВАЊЕ ПРЕКУ COUNTER








Трансакции за помали количини на ЕЕ.
Испорака по стандарди профили (колку енергија да се
испорача за различни периоди од ден и недела.
Многу помали трошоци за трансакцијата.
Се користат од произведувачите и потрошувачите за
рафинирање на нивната позиција како се доближува
денот на испорака.

ЕЛЕКТРОНСКО БИЛАТЕРАЛНО
ТРГУВАЊЕ




Купувачите внесуваат понуди (offers) да набават ЕЕ и продавачите
внесуваат понуди (bids) да продадат електронски на
компјутеризиран пазар.
Сите учесници можат да ги набљудуваат цените и количините на
понудите кои се поднесени.



Не го знаат идентитетот на субјектот кој ја дава понудата.



Автоматско усогласување на bids и offers за периодот на испорака.



Ако се најде offer чија цена е поголема или еднаква на цената на bid
договорот се склучува и се објавуваат цената и количината.

ЕЛЕКТРОНСКО БИЛАТЕРАЛНО
ТРГУВАЊЕ








Ако не се најде усогласување bid чека се додека не дојде
соодветна offer.
Процедурата трае се додека не се затвори пазарот за тој
период.
Многу брз, едноставен и ефтин начин на билатерално
тргување.
Најголема пазарна активност во неколку минути или
секунди пред затворање на периодот на испорака.

ПРИМЕР ЗА БИЛАТЕРАЛНО
ТРГУВАЊЕ




Електроенергетска производна компанија Borduria Power оперира на
пазарот на ЕЕ кој функционира на билатерална основа. Таа поседува
три генераторски единици со карактеристики дадени во табелата.
Електраната C има занемарливо мали трошоци за пуштање, додека
електраната А има многу високи трошоци за пуштање во погон

Единица
А
B
C

Тип

Pmin
MW
Голема јаглен 100
Средна јаглен 50
Гасна турбина 0

Pmax MC
MW $/MWh
500
10.0
200
13.0
50
17.0

ПРИМЕР ЗА БИЛАТЕРАЛНО
ТРГУВАЊЕ


Се разгледува позицијата за договор на производствената компанија
за период на 2.00-3.00 PM на 11 јуни.
Тип

ID

Купувач

Продавач

Долгорочен

Датум на
договор
10.01

LT1

Долгорочен

07.02

LT2

Договор во
иднина
Договор во
иднина
Договор во
иднина

03.03

FT1

07.04

FT2

10.05

FT3

Cheapo
Energy
Borduria
Steel
Quality
Electrons
Borduria
Power
Cheapo
Energy

Borduria
Power
Borduria
Power
Borduria
Power
Perfect
Power
Borduria
Power

Количина Цена
MWh
$/MWh
200
12.5
250

12.8

100

14

30

13.5

50

13.8

ПРИМЕР ЗА БИЛАТЕРАЛНО
ТРГУВАЊЕ


Вкупен Pgtotal=750 MW. Со договор испораката е 570 MWh. За
предметниот час на берзата се доставени следните bids and offers:

1 1 јун и 1 4 -1 5 h

ID

B id s з а п р о д а ж б а Е Е

B5
B4
B3
B2
B1
О1
О2
О3
О4
О5

O ffe rs за к уп у в а њ е Е Е

К оличина
MW
20
25
20
10
25
20
30
10
30
50

Ц ена
$ /M W h
1 7 .5
1 6 .3
1 4 .4
1 3 .9
1 3 .7
1 3 .5
1 3 .3
1 3 .2 5
1 2 .8
1 2 .5 5

ПРИМЕР ЗА БИЛАТЕРАЛНО
ТРГУВАЊЕ








Операторот на производната компанија за предметниот час има на
располагање 130 MW од електраната B.
Затоа одлучува да ги прифати offers O1, O2 и O3 кои се со цена
повисока од маргиналниот трошок на електраната B.
Значи тој дава оперативен налог до своите електрани:
 А да произведува 500 МW
 B да произведува 130 MW
 C останува на stand by
 Вкупно 630 MW=570+60
Меѓутоа кратко време пред затворање на берзата за предметниот
час во електраната B се случува дефект кој ја ограничува на
моќност од 80 MW. Значи дебаланс од 50 MW.

ПРИМЕР ЗА БИЛАТЕРАЛНО
ТРГУВАЊЕ


Операторот има три опции:
 Ништо да не направи и да го остави дебалансот од 50 MWh кој
мора да биде платен по цената на spot пазарот






Да ја стартува електраната C
Да купи моќност за надополнување на берзата по цена помала од
MC на електраната C.

Во меѓувреме на берзата заради тргувањето некои понуди исчезнаа
но се појавија нови.

ПРИМЕР ЗА БИЛАТЕРАЛНО
ТРГУВАЊЕ
1 1 јун и 1 4 -1 5 h

ID

B id s за п р о д аж б а Е Е

B5
B4
B3
B6
B8
О6
О4
О5

O ffers за к уп ув ањ е Е Е

К о л и чи н а
MW
20
25
20
20
10
30
25
50

Ц ен а
$ /M W h
1 7 .5
1 6 .3
1 4 .4
1 4 .3
1 4 .1
1 2 .8
1 2 .7
1 2 .5 5

ЦЕНТРАЛНО ТРГУВАЊЕ
(POOL TRADING)


Централизирано тргување со ЕЕ базирано на добро познатиот
принцип на меѓусебно дејство на снабдувачи и потрошувачи за
постигнување пазарна рамнотежа.



Сите се вклучени во процесот.



Во основната форма се јавуваат и во периодот на монополи.





Pool системот обезбедува постигнување на пазарна рамнотежа на
систематски начин.
Има разни модификации на централното тргување на основните
принципи се следни

ПРИНЦИПИ НА ЦЕНТРАЛНО
ТРГУВАЊЕ (POOL TRADING)










Производните компании доставуваа bids за снабдување на одредена
количина ЕЕ за периодот кој е предмет на разгледување.
Нивните понуди се редат во растечки редослед по цената.
Се формира крива на снабдување како функција која ја покажува
цената за снабдување на одредена количина на ЕЕ.
Крива на снабдување на пазарот.
Потрошувачите доставуваат offers со специфицирана цена и
количина која се побарува. Offers се редат во опаѓачки редослед во
однос на цената.

ПРИНЦИПИ НА ЦЕНТРАЛНО
ТРГУВАЊЕ (POOL TRADING)








Голема нееластичност на побарувачката на ЕЕ и многу често
доставувањето на оffers се прескокнува и се врши прогноза на
побарувачката на ЕЕ.
Се претпоставува дека кривата на побарувачка е вертикална линија
во однос на прогнозираната вредност на потрошувачката.
Пресекот на двете конструирани криви на снабдување и
побарувачка ја одредува пазарната рамнотежа.
Цената која одговара на рамнотежата се нарекува цена на чистење
на пазарот (Market Clearing Price=MCP).

ПРИНЦИПИ НА ЦЕНТРАЛНО
ТРГУВАЊЕ (POOL TRADING)






Сите bids за снабдување на ЕЕ со цена помала или еднаква од MCP
се прифатени и генераторите можат да ја произведат понудената
количина.
Сите offers за побарувачка на ЕЕ со цена поголема или еднаква на
MCP се прифатени и понудената количина на ЕЕ потрошувачите
можат да ја повлечат од системот.
MCP ја покажува цената на пазарот на еден дополнителен MWh ЕЕ и
затоа уште се нарекува системска маргинална цена или (System
Marginal Price=SMP).

ПРИНЦИПИ НА ЦЕНТРАЛНО
ТРГУВАЊЕ (POOL TRADING)










На прв поглед плаќањето на SMP за сите генератори изгледа
нелогично.
Се поставува прашањето зошто не им се плаќа по цената која ја
понудиле ЕЕ?
Ако така се плаќа тогаш генераторите не би ги доставувале своите
bids врз основа на нивниот маргинален трошок на производство.
Сите генератори би се труделе да ја прогнозираат SMP и би
доставувале понуди блиски до таа цена.
Така би испаднале од игра и многу ефикасни генератори со низок
маргинален трошок на производство, заради лоша прогноза на SMP.

MCP=SMP

ПРИМЕР ЗА ЦЕНТРАЛНО
ТРГУВАЊЕ


Пазарот за централно тргување на Syldavia ги регистрирал следните bids и
offers за периодот од 9 часот до 10 часот на 11 јуни:
1 1 ју н и 0 9 -1 0 h

C om pany

B id s

R ed
R ed
R ed
G re e n
G re e n
B lu e
B lu e
Y e llo w
Y e llo w
P u rp le
P u rp le
O ra n g e
O ra n g e

O ffe rs

К оличина
M W h
200
50
50
150
50
100
50
50
100
50
150
50
200

Ц ена
$ /M W h
12
15
20
16
17
13
18
13
23
11
22
10
25

ПРИМЕР ЗА ЦЕНТРАЛНО
ТРГУВАЊЕ
SMP=16 $/MWh
W=450 MWh

28

Orange

26

Yellow

24

offers

Purple

22

Red

20

цена ($/MWh)

bids

18
16
14

Blue

Red

12

Red

Green

Green

Blue

Yellow
Purple
Orange

10
8
6
4
2
0
0

100

200

300

400

количина (MWh)

500

600

700

800

ПРИМЕР ЗА ЦЕНТРАЛНО
ТРГУВАЊЕ
Company Производство Потрошувачка Приход Трошок
MWh
MWh
$
$
Red
250
4000
Blue
100
1600
Green
100
1600
Orange
200
3200
Yellow
100
1600
Purple
150
2400
Total
450
450
7200
7200

ПРИМЕР ЗА ЦЕНТРАЛНО
ТРГУВАЊЕ


Овој пример е крериран со доставување offers од потрошувачите.



Може и со прогноза на потрошувачката за предметниот период.



Ако прогнозата е 450 MWh се добиваат истите резултати.



Постојат пазари за централно тргување каде bids од генераторите се
многу посложени, содржат и:






Карактеристика на трошоци на секоја генераторска единица
(маргинален трошок, трошок за пуштање и трошок без оптоварување)
Технички параметри (минимум и максимум моќност и флексибилност)

Во ваков случај треба да се направи план за ангажирање на
единиците и ред на производство за секој час со објавени цени.

СПОРЕДБА ПОМЕЃУ
ЦЕНТРАЛНО И БИЛАТЕРАЛНО
ТРГУВАЊЕ


Pool:









Нема транспарентна цена
Овозможува централна
оптимизација
Го олеснува
обезбедувањето на
сигурноста на системот
Ниски трошоци за
трансакции ако се оди со
прогноза на
потрошувачката
Економистите не ги сметаа
за вистински пазари туку
само за административна
форма на пазар.



Билатерално тргување:








Економски поприфатливи
Директно договарање
меѓу субјектите и
постигнување на
поефикасни цени
Мора да биде
координирано со функција
за обезбедување на
сигурност на системот
Поголем ризик за
генераторите

МЕНАЏИРАН SPOT ПАЗАР ЗА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА




Тргувањето на големи количини ЕЕ може да се прави на неменаџиран
spot пазар арно ама не е возможно да се одржи стабилноста и
доверливоста на системот.
Потребен е менаџиран (управуван) spot пазар за:









Со механизам за балансирање на потрошувачката и
производството кој го прати отворениот пазар на енергија како се
доближува часот на физичка испорака.
Регулација на производството на флексибилните генератори.
Контрола на оптоварувањето на потрошувачите кои го
дозволуваат тоа.
Способен да оговори на испад на генераторска единица
предизвикана од технички проблеми
Да се оперира на економски ефикасен начин.

МЕНАЏИРАН SPOT ПАЗАР ЗА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА










Систем операторот (SO) ја има одговорноста за одржување на
балансот.
Зошто е пазар?
 Енергијата за балансирање се нуди слободно по цени кои сами ги
одбираат субјектите.
Зошто е spot?
 Бидејќи ја одредува цената по која ќе се решаваат проблемите со
балансот.
Зошто е менаџиран?
 Bids и offers ги селектира трета страна (SO), а не преку
билатерален договор.

Другите имиња на spot пазарот се: резервен пазар или
балансирачки механизам.

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА
БАЛАНСИРАЧКИ РЕСУРСИ








Нема перфектна точност во предвидувањето на производството и
потрошувачката на ЕЕ од страна на учесницните на пазарот.
Во пракса секогаш има мали дебаланси кои систем операторот мора
да ги решава со регулација на производството или потрошувачката.
Регулацијата на дебалансите ако се интегрира вдолж времето ќе се
добие енергија која се продава или купува по spot цена од страна
на субјектите кои имаат волја за обезбедување на оваа регулација.
Секој субјект кој има волја да врши регулација на своето
произвпдство или потрошувачка треба да му се дозволи тоа секако
на конкурентска основа.

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА
БАЛАНСИРАЧКИ РЕСУРСИ










Систем
операторот
добива
можност
за
користење
балансирачките ресурси и тоа со минимум трошоци
балансирање.

на
за

Балансирачките ресурси се нудат за одреден период или на
долгорочна основа.
За одреден период балансирачките ресурси се нудат на SO откако е
затворен пазарот на ЕЕ за тој период.
Генераторите кои не се оптоварени со вкупната моќност
доставуваат bids за зголемување на нивната моќност.
Има и генератори кои доставуваа offers намалување на нивната
моќност.

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА
БАЛАНСИРАЧКИ РЕСУРСИ








Генераторите даваат offers заради замена на своето производство со
производство кое е поефтино на spot пазарот.
Цената на оваа offer мора да биде помала од цената на
производството на ЕЕ од оваа генераторска единица.
Потрошувачите можат да понудат балансирачки ресурси преку
намалување или зглемување на моќноста која ја побаруват.
Бидејќи понудите за балансирачки ресурси се доставуваат многу
кратко време пред real time, за системот операторот може да биде
проблем цената на понудите.

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА
БАЛАНСИРАЧКИ РЕСУРСИ










За заштита систем операторот обезбедува балансирачки ресурси на
долгорочна основа.
Во овие договори снабдувачот добива фиксна цена (т.н опциона
цена) за одржување на расположлив генераторски капацитет.
Договорот специфицира и цена за секој MWh произведен на барање
на системот операторот од расположливиот генераторски капацитет.
Систем операторот го активира овој дел од договорот само ако
цената на балансирачките ресурси на краткорочна основа е
повисока од онаа во долгорочниот договор.
Форма на опционен договор кај финансиските пазари.

ОБЕЗБЕДУВАЊЕ НА
БАЛАНСИРАЧКИ РЕСУРСИ










Дебалансите заради лоша прогноза се мали и предвидливи.
Опасни дебаланси се јавуваат при испад на генераторска единица
заради технички проблем. Ненадејни и непредвидливи.
Првите дебаланси заради лоша прогноза можат да се надополнат
лесно од генераторски единица со регулација на моќноста во мал
опсег.
Меѓутоа големите дебаланси при испад на генераторкса единица
бараат страшно флексибилни генератори кои во кратко време можат
да ја зголемат моќноста и да ја одржат на тоа ниво одредено време.
Предмет на посебна област наречена помошни услуги.

КОГА СЕ ЗАТВОРА ПАЗАРОТ
ПРЕД РЕАЛНОТО ВРЕМЕ










Тргувањето мора да заврши одреден период пред реалното време
(физичко случување на трансакциите).
Систем операторот бара доволно време заради ангажирање на
балансирачки ресурси во случај на дебаланс.
Учесниците на пазарот бараат што пократок период заради
намалување на опасноста од изложување на ризик.
Прогнозата на потрошувачката е многу поточна еден час пред
реалното време отколку пред четири часа.
Генераторите исто така повеќе сакаат пократко време заради
намалување на ризикот од непланиран испад.

КОГА СЕ ЗАТВОРА ПАЗАРОТ
ПРЕД РЕАЛНОТО ВРЕМЕ






Ако испадне генераторска единица после затворање на пазарот
единствена надеж е цената на spot пазарот да не е многу висока.
Ако испад се случи пред затворањето на пазарот генераторот може
да го надополни дефицитот со набавка на ЕЕ преку електронско
тргување кое трае се до затворање на пазарот.
Колку време треба да има од затворање на пазарот до физичкото
случување на трансакциите (реалното време) сеуште е жешка тема
на дискусија.

МЕНАЏИРАН SPOT ПАЗАР ЗА
ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

ПРОЦЕС НА ФИНАНСИСКО
ПОРАМНУВАЊЕ




Централно тргување:
 Операторот на пазарот наплаќа од потрошувачите,
 Операторот на пазарот плаќа на генераторите,
 Целата енергија се тргува по цена еднаква на SMP.

Билатерално тргување:






Купувачот плаќа на продавачот согласно договорената цена ако
е испорачана точно договорената количина на ЕЕ.
Ако генератор не може да ја испорача договорената ЕЕ за
продажба систем операторот го надополнува дефицитот на
менаџираниот spot пазар за одржување на стабилноста на
системот.
Ако потрошувач троши помалку од она што договорно го
побарувал систем операторот го продава вишокот на
менаџираниот spot пазар

ПРОЦЕС НА ФИНАНСИСКО
ПОРАМНУВАЊЕ


Трошоците за балансирачките активности треба да ги плаќаат оние
субјекти кои ги создали дебалансите.



Систем операторот е посредникот.



Дебалансите се плаќаат по цената на менаџираниот spot пазарот.



Помошните услуги (Ancillary services) во EEС се посебна пазарна
категорија и вклучуваат низа на услуги за зачувување на
стабилноста на ЕЕС и неговата сигурност.

