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1. Hyrje 

 

Ky raport përmbledh përgjigjen e OSSH-së ndaj Dokumentit Konsultativ të ZRRE-së mbi faktorin e 

efikasitetit për periudhën e tretë rregullative 2023-2027 të lëshuar më 13 shtator 2022. 

ZRRE-ja për periudhën e tretë rregullative propozon faktorin e efikasitetit prej 1.5% - 2% për Operatorin e 

Sistemit të Shpërndarjes, të cilën e argumenton duke marrë parasysh efikasitetin e arritur nga OSSH si 

arritje e përformuesit më të mirë të qasjes “catch-up” dhe studimit të ERRA-së për faktorin mesatar të 

efikasitetit të përdorur për OSSH-të tjera.  

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes nuk pajtohet me propozimet e ZRRE-së dhe në vijim të dokumentit do 

të ofrojë qëndrimet dhe arsyetimet për të gjitha çështjet për të cilat nuk pajtohet me qëndrimin e ZRRE-

së, së bashku me argumentet mbështetëse.  

KEDS, si Operator i licencuar i Sistemit të Shpërndarjes është në dispozicion për t'u takuar me ZRRE-në në 

çdo kohë për të diskutuar çështjet e ngritura në Raportin konsultativ të ZRRE-së dhe kundër-argumentet e 

ofruara në këtë dokument. 

2. Raporti i shpenzimeve operative ndaj indikatorëve të përformancës 

 

ZRRE në Raportin Konsultativ për periudhën e tretë rregullative, argumentet e veta i ka përqendruar në 

arritjet e OSSH-së ndër vite dhe analizat teorike, megjithatë, analiza e hollësishme e shpenzimeve operative 

(OPEX) është realizuar vetëm në vitin 2011 kur janë shqyrtuar dhe vlerësuar kostot e periudhës së parë 

rregullative. Që atëherë, me gjithë disa ndryshime të vogla në shpenzimet operative, të cilat ishin kryesisht 

kërkesa ligjore, ZRRE ka përdorur nivelin bazë të OPEX-it edhe gjatë periudhës së dytë rregullative, pohuar 

edhe nga vet Rregullatori në pjesën e tretë të Propozim-Dokumentit. 

ZRRE-ja pohon se OSSH ka arritur efikasitet ndër vite, por është e rëndësishme të sqarohet se OSSH-ja në 

periudhën e parë rregullative ka zvogëluar shpenzimet operative për 11% në mënyrë kumulative, ndërsa 

në periudhën e dytë rregullative edhe 8% të tjera, duke zvogëluar mundësin për efikasitet shtesë në zero 

për vitet vijuese. 

Nëse shohim trendin e konsumatorëve aktive të kyçur në nivel të shpërndarjes, rritja mesatare vjetore nga 

viti 2012 është 4%, siç paraqitet në tabelën e mëposhtme: 
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Vitet 
Nr. i konsumatorëve 

aktiv 
Raporti i ndryshimit 

vjetor 

2012 455,611    

2013 465,773  2% 

2014 488,327  5% 

2015 511,343  5% 

2016 536,393  5% 

2017 561,809  5% 

2018 579,963  3% 

2019 605,694  4% 

2020 629,359  4% 

2021 655,653  4% 

2022 669,728  2% 

Mesatarja 4% 
Tab 1: Numri i konsumatorëve ndër vite 

Kjo përqindje korrespondon me përqindjen e rritjes së konsumatorëve për kokë të punëtorëve. Pra çdo 

punëtori në OSSH në baza vjetori i shtohen 4% më shumë konsumatorë, që nënkupton më shumë volum 

të punës për punëtorë, por njëkohësisht kosto më e lartë për të ofruar shërbime ndaj tyre.  

Viti Nr. i punëtoreve Nr. i konsumatorëve Nr. i konsumatorëve 
për punëtor 

Raporti i 
ndryshimit 

2016          1,959           536,393              274  
 

2017          1,958           561,809              287  5% 

2018          1,950           579,963              297  4% 

2019          1,928           605,694              314  6% 

2020          1,933           629,359              326  4% 
Tab 2: Numri i konsumatorëve për punëtor 

Por, nëse analizojmë shpenzimet operative të lejuara për vit sipas numrit të konsumatorëve do te shohim 

se në 3 vitet e fundit kemi mesatarisht 5% zvogëlim të shpenzimeve operative për kokë të konsumatorit. 

Përshkrimi 2018 2019 2020 2021 

OPEX-i aktual  26,177,618  26,302,832  25,349,363  25,281,102  

Numri i konsumatorëve 579,963  605,694  629,359  655,653  

OPEX-i për konsumatorë 45.14  43.43  40.28  38.56  

Diferenca   -4% -7% -4% 
Tab 3: Shpenzimet operative për konsumator 

Praktikisht, analiza tregon se OSSH tashme ka përdorur efiçiencën duke maksimizuar punën për kokë 

punëtori dhe minimizuar koston e shërbimit.  

Është e rëndësishme të theksohet se maksimizimi i efiçiencës përtej mundësive te OSSH-së mund të ndikoj 

negativisht në cilësinë e shërbimeve. Studimet tregojnë se sa janë te pranuara dhe promovuar faktorët e 

efikasitetit për të menaxhuar operatorët, ato mund të rrezikojnë edhe cilësinë e shërbimeve, meqë 
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operatoret janë të motivuar kryesisht nga aspekti i kostove të njohura. Si rezultat në shumë vende, pasi të 

arrihet maksimizimi i efikasitet e përcaktuar nga rregullatori, kompanisë i lejohet që vetë të menaxhoj 

efikasitetin e vet, duke reflektuar të njëjtën në tarifën e rregulluar. 

 

3. Efekti i çmimeve dhe optimizimi i punës 

Megjithëse Rregullatori në periudhën e dytë rregulltave ka prezantuar aplikimin e faktorit të efikasitetit 

vetëm në kostot e pakontrollueshme, frymë kjo që propozohet të aplikohet edhe në këtë periudhë 

rregullative, është e rëndësishme të sqarohet se pjesa më e madhe e shpenzime operative përbëhet nga 

pagat dhe shpenzimet e mirëmbajtjes.  

Të dhënat  e viteve të fundit tregojnë një trend të rritjeve në çmimet e të mirave dhe shërbimeve, shembull 

çmimet e derivateve në dy vitet e fundit kanë shënuar rritje mesatare vjetore prej 26%. 

 
Burimi: Të dhënat aktuale të OSSH-së 

 

Të dhënat nga Eurostat tregojnë se ndërmjet viteve 2000-2021 çmimet në BE janë rritur për 46%1 në 

përgjithësi. Norma e inflacionit në gusht të vitit 2022 në zonën e BE-së arriti në 9.1% krahasuar me muajin 

korrik të vitit 2022 prej 8.9%2 qe jep sinjale të rritjes së vazhdueshme të çmimeve.  

Për më tepër, si rezultat i rritjes së çmimeve në vend, gjatë vitit 2022 OSSH është përballur me protesta si 

rezultat i kërkesave për rritje te pagave, të cilat vlerësohen si më të ulëtat në sektor. Në fillim e vitit 2023 

janë paralajmëruara protesta të radhës në rast të mos-reflektimit të rritjes së pagave. Rritja e pagave dhe 

                                                           
1  Eurostat 2022,  https://ec.europa.eu/eurostat/cache/digpub/european_economy/bloc-1c.html?lang=en (vizituar 
se fundi me 27.09.2022) 
2  Eurostat 2022 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Inflation_in_the_euro_are 
(vizituar se fundi me 27.09.2022) 
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ndihmave në sektorin publik, protestat e paralajmëruara edhe nga KEK gjenerimi, vetëm se kanë shtuar 

argumentet e punëtorëve, andaj aplikimi i faktorit të efikasitetit në nivelin e pagave gjatë 5 vjeçarit të 

ardhshme kur ka shumë pasiguri dhe panjohuri rrezikon qëndrueshmërinë e operimeve të OSSH-së. 

Tabela e mëposhtme përmbledh të dhënat aktuale mbi trendin e rritjes së shitjeve, energjinë që hyn në 

shpërndarje (EED) dhe numrin e konsumatorëve  dhe reflektimin e faktorit të efikasitetit në OPEX gjatë 

periudhës së dytë rregullative. 

Përshkrimi             2018              2019              2020          2021  

EED Aktuale 5,120              5,322              5,549          6,260  

Shitjet 3,691              3,944              4,140          4,731  

Numri i Konsumatorëve 579,963         605,694         629,359     655,653  

OPEX i aprovuar '000           26,178            26,303            25,349       25,281  

Opex për MWh të shitur (euro/Mwh) 7.09                                6.67  
 

6.12  5.34                

Efikasiteti I OPEX për MWh të shitur   -6% -8% -13% 

OPEX për MWh të shpërndarë 5.11                     4.94 4.57  4.04 

Efikasiteti OPEX për MWh të shpërndarë   -3% -8% -12% 

OPEX për konsumatorë             45.14              43.43              40.28          38.56  

Efikasiteti i OPEX për konsumatorë   -4% -7% -4% 
Tab 4: Efiçienca e shpenzimeve operative 

Siç tregohet në tabelën e mësipërme, përveç efiçencës në OPEX, OSSH ka arritur një optimizim 

domethënës, të cilët nuk janë kompensuar me OPEX-in e dhënë gjatë periudhës së dytë rregullative dhe 

që do të jetë problematike për t'u arritur në të ardhmen. Kjo analizë tregon se faktori i propozuar i 

efikasitetit nga Rregullatori nuk do të arrihet, dhe për më tepër niveli OPEX-it duhet të përshtatet për të 

reflektuar kostot aktuale. Marrë parasysh rritjen e numrit të konsumatorëve, konsumin e energjisë dhe 

zgjerimin e rrjetit, trendi i rritjes së kostove pritet të vazhdojë, krahas rritjes së vazhdueshme të çmimeve.  

Në këtë kuptim, gjatë përcaktimit të faktorëve të efikasitetit në shpenzimet operative, rregullatori duhet 

të ketë parasysh kostot aktuale, pritshmëritë ekonomike të çmimeve me qëllim që të siguroj stabilitet 

financiar të kompanisë në kuptim të parasë së gatshme. 

Sipas Vlerësimit Global të S&P të vitit 20133, “Kriteret | Korporatat |Entitetet: Faktorët kryesorë të kredisë 

për shoqëritë e rregulluara” ndërmarrjet që operojnë nën regjime të bazuara në nxitje ka të ngjarë të jenë 

më të ndjeshme ndaj arritjes së standardeve rregullative. Kjo është veçanërisht e vërtetë në regjimet 

rregullative që përfshijnë konsultime aktive ndërmjet rregullatorit dhe ndërmarrjes dhe testimin e tregut 

në krahasim me dhënien e një rezultati vetëm mbi një bazë më arbitrare.  

 

                                                           
3  Vlerësimi Global S&P, 2013, “Kriteret | Korporatat |Entitetet: Faktorët kryesorë të kredisë për shoqëritë e 
rregulluara”    https://www.maalot.co.il/Publications/MT20180809101627.PDF (Marrë më 23.09.2022) 

https://www.maalot.co.il/Publications/MT20180809101627.PDF


 

6 
 

4. Propozimi për Faktorin e Efiçiencës  

 

Marrë parasysh të lartë thënat çdo faktor efikasiteti i aplikuar më tej në OPEX, veçanërisht në linjat e 

pagave, potencialisht do të reflektojë në uljen e numrit të të punësuarve, dhe rrjedhimisht edhe në cilësinë 

e shërbimeve të ofruara. Pagat përbëjnë 80% të totalit të OPEX, dhe duke pasur parasysh se shumica e 

kostove të tjera brenda OPEX janë jashtë kontrollit të OSSH-së, zbatimi i efikasitetit do të ndikojë 

drejtpërdrejt te punonjësit dhe cilësinë e shërbimeve të ofruara.  

Për më tepër asnjë faktor efikasiteti nuk duhet të aplikohet edhe në linjën e mirëmbajtjes, pasi aktualisht 

kostot e mirëmbajtjes përfaqësojnë vetëm koston për çmimin dhe materialet, marrë parasysh se pjesa më 

e madhe e punës bëhet përmes punonjësve të brendshëm, kostot e të cilëve tashmë janë përfshirë në linjat 

e pagave. Aplikimi i normës se efikasitetit në linjën e mirëmbajtjes gjithashtu do të rrezikojë arritjen e planit 

të mirëmbajtjes së paraparë në 5 vjeçarin 2023-2027 marrë në konsideratë se kriza energjetike ka ndikuar 

në rritjen e kostove të shërbimeve dhe të mirave materiale. 

Siç u argumentua më lartë, OSSH-së në baza vjetore po i shtohen rreth 4% më shumë konsumatorë, e cila 

nënkupton më shumë rrjedha të energjisë, shërbime më të mëdha dhe respektivisht rritje të kostove. Në 

këtë kuptim, OSSH kërkon që gjatë periudhës së tretë rregullative faktori i efikasitetit të aplikohet zero.  
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