
 

Adresa : Rr.Bekim Fehmiu ( ish Ndërtesa e Fazitës ), kati:2, 10000 Prishtinë , Kosovë 
Tel: 038 247 615 lok . 101, Faks: 038 247 620, E-mail: info@ero-ks.org, ueb: www.ero-ks.org 

Raport Përfundimtar -Faktori i Efikasiteti 

Shqyrtimi i tretë periodik i vlerave hyrëse për periudhën 

rregullative (2023 – 2027) 

Përgjigje ndaj komenteve 
 

 

 

DEKLARATA 

Ky raport i përgjigjeve është përgatitur nga ZRRE me qëllim të informimit të palëve të interesuara 
në sektorin e energjisë. Raporti nuk paraqet vendimmarrje të ZRRE-së dhe nuk duhet të 
interpretohet si i tillë. 

 

 

 

 

 

 

 

 
7 nëntor 2022



 

Faqja 2 nga 14 

 

Përmbajtja 

 

Tabela e shkurtesave 3 

1 Hyrje 4 

2 Propozimi i ZRRE-së në Raportin Konsultativ të Faktorit të Efikasitetit 6 

3 Komentet e palëve dhe përgjigjet e ZRRE-së 7 

3.1 Komentet e OSSH-së (KEDS) për Faktorin e Efikasitetit 7 

3.1.1 Komentet e OSSH-së (KEDS) 7 

3.1.2 Përgjigjet e ZRRE-së 7 

3.2 Komentet e OST/OT-së (KOSTT) për Faktorin e Efikasiteit 8 

3.2.1 Komentet e OT/OST-së (KOSTT) 8 

3.2.2 Përgjigjet e ZRRE-së 8 

3.3 Komentet e CIGRE-së mbi faktorin e efikasitetit 9 

3.3.1 Komentet e CIGRE-së 9 

3.3.2 Përgjigjet e ZRRE-së 9 

4 Propozimi Përfundimtar i ZRRE-së për faktorin e efikasitetit 10 

Shtojca 1: Përmbledhja tabelare e komenteve të pranuara dhe përgjigjeve të ZRRE-së 11 

 



 

Faqja 3 nga 14 

 

Tabela e shkurtesave 

Më poshtë janë përkufizimet e shkurtesave të përdorura në këtë dokument: 

CIGRE Këshilli Ndërkombëtar për Sistemet e Mëdha Elektrike 

OSSH Operatori i Sistemit të Shpërndarjes 

ZRRE Zyra e Rregullatorit për Energji 

ERRA Shoqata Rajonale e Rregullatorëve të Energjisë 

KOSTT Operatori i Sistemit të Transmetimit dhe Tregut sh.a 

KEDS Shërbimi i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike të Kosovës Sh.A 

OT Operatori i Tregut 

OPEX Shpenzimet operative 

PRR Periudhë Rregullative 

OST Operatori i Sistemit të Transmetimit 

CIGRE The International Council on Large Electricity 
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1 Hyrje  

Bazuar në mandatin e dhënë në Ligjin për Rregullatorin e Energjisë dhe rregullat e miratuara për të 

Hyrat e Lejuara Maksimale për Operatorin e Sistemit të Transmisionit dhe Operatorin e Tregut 

(OST/OT-KOSTT) dhe Operatorin e Sistemit të Shpërndarjes (OSSH/KEDS), ZRRE-ja ka filluar procesin e 

Shqyrtimit të Tretë të Tarifave Shumëvjeçare (Periudha Rregullative – “PRR3”) për të përcaktuar të 

Hyrat e Lejuara Maksimale të të licencuarve, KOSTT-it dhe  KEDS-it për periudhën e ardhshme 5-

rregullative vjeçare 2023-2027 (1 Prill 2023 – 31 Mars 2028). 

Më 26 maj 2022, ZRRE-ja u ka dërguar të licencuarve (KOSTT dhe KEDS), si dhe kopje Kuvendit dhe 

Ministrisë së Ekonomisë, "Letrën e Inicimit" për t'i informuar ata për Planin e ZRRE-së lidhur me 

Shqyrtimin e Tretë Periodik për periudhën rregullative 2023 - 2027. 

Për të përcaktuar të Hyrat e Lejuara Maksimale (HLM) për OST/OT-in (KOSTT) dhe OSSH-në (KEDS), 

ZRRE-ja do të përcaktojë paraprakisht variablat kryesore të parametrave (inputeve) rregullative në 

mënyrë që të sigurojë kohë dhe informacion të mjaftueshëm për palët në procesin e konsultimit 

publik. Kjo praktikë është përdorur edhe në dy shqyrtimet e mëparshme të tarifave. Vlerat e 

parametrave rregullativ që do të vendosen pas diskutimit publik janë: 

 Niveli fillestar dhe shkalla e pritur e reduktimeve të humbjeve në sistemin e transmetimit dhe 

shpërndarjes. 

 Shkalla e pritshme e përmirësimeve të efiçiencës në kostot operative të OST-së dhe OSSH-së, 

e cila është objekt i këtij raporti konsultativ. 

 Mesatarja e ponderuar e kostos së kapitalit (WACC) e OST-së dhe OSSH-së. 

 Jetëgjatësia e duhur e aseteve do të përdoret për qëllime të llogaritjes së amortizimit 

rregullativ të investimeve të reja. 

 Faktori i ndarjes së humbjeve. 

 Faktori i ndarjes së kursimeve i cili aplikohet për kursimet që tejkalojnë faktorin e efikasitetit 

(faktori i efiçiencës), dhe 

 Çdo parametër tjetër hyrës që rregullatori mund ta konsiderojë të nevojshëm. 

Ky raport do të fokusohet në Faktorin e Efiçiencës për OST/OT-in dhe OSSH-në për periudhën 2023 – 

2027 dhe shërben për konsultim publik. 

ZRRE-ja ka publikuar një Raport Konsultativ me propozimet e saj për Faktorin e Efiçiencës për 

Operatorin e Sistemit të Transmisionit dhe Operatorin e Tregut (OST/MO-KOSTT) dhe Operatorin e 

Sistemit të Shpërndarjes (OSSH/KEDS), më 13 shtator 2022. Janë pranuar tri grupe të komenteve, nga 

KOSTT, KEDS dhe CIGRE. Të gjitha grupet e komenteve janë publikuar në faqen zyrtare të ZRRE-së së 

bashku me këtë raport. 

Ky Raport i Përgjigjeve përmbledh komentet e marra nga KEDS, KOSTT dhe CIGRE për Faktorin e 

propozuar të Efiçiencës në Periudhën Rregullative PRR3 dhe përgjigjet e ZRRE-së lidhur me ato. 

Pas publikimit të këtij Raporti, Bordi i ZRRE-së do të shqyrtojë dhe realizojë përcaktimin përfundimtar 

të Faktorit të Efiçiencës, i cili do të përfshihet në HLM-në për OSSH-në dhe OST/OT-in për Periudhën 

e Tretë Rregullative (PRR3). 
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Dokumenti është i strukturuar si më poshtë 

 Pjesa 2 ofron një përmbledhje të propozimit të dhënë në Raportin e Konsultativ; 

 Pjesa 3 paraqet komentet e marra mbi Raportin Konsultativ të Faktorit të Efiçiencës si 

dhe përgjigjet e ZRRE-së ndaj tyre; 

 Pjesa 4 ofron propozimin përfundimtar të ZRRE-së për Faktorin e Efiçiencës të 

aplikueshëm për OST/OT-in dhe OSSH-në, për Periudhën Rregullative PRR3 (2022 – 

2027). 

 Shtojca 1 paraqet komentet dhe përgjigjet e ZRRE-së në formë tabelare. 
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2 Propozimi i ZRRE-së në Raportin Konsultativ të Faktorit të Efikasitetit 

Raporti Konsultativ mbi Faktorin e Efikasitetit i publikuar më 13 shtator 2022, propozon një Faktor të 

Efikasitetit prej 1.5% - 2% në vit për OPEX-in e kontrollueshëm për KOSTT-in (OST/OT) dhe KEDS-in 

(OSSH) për PRR3. 

ZRRE-ja e sheh Faktorin e Efikasitetit si vendimtar për ofrimin e stimujve për të licencuarit për të rritur 

efiçiencën, brenda një tregu me konkurrencë të kufizuar. Të licencuarit duhet të synojnë të rrisin 

efiçiencën kudo që të jetë e mundur. Krahasimet me ndërmarrje të ngjashme në Kosovë për sektorin 

e energjis elektrike nuk ka, andaj për këto aktivitete janë marrë si referencë ngjashmëritë në mes të 

industrisë së energjisë elektrike në ato shtete me atë të Kosovës;  

Për shkak se Kosova nuk ka kompani për të krahasuar të dhënat  mbrenda vendit për këto aktivitete, 

ZRRE-ja nuk ka mundur me vendos një faktor efikasiteti i cili përfshin efektin e zënies (catch-up effect)1, 

dhe kështu supozon se të dy operatorët (KEDS dhe KOSTT) po operojnë në kufirin e efiçiencës 

(efficiency frontier)2 ose afër niveleve të kufirit, kësisoj efekti i zënies (catch-up effect) është zero. 

Megjithatë, ZRRE-ja konsideron se ngritjet e efiçiencës mund të bëhen ende duke marrë parasysh 

ndryshimin e kufirit, duke zbatuar teknologji të reja dhe praktika inovative të menaxhimit. Për më 

tepër, ZRRE-ja  konsideron se Operatorët kanë treguar në të kaluarën se ngritja e efiçiencës është e 

arritshme nga të dy operatorët.  

ZRRE-ja e bazon nivelin e Faktorit të Efikasitetit në nivelet e zbatuara nga rregullatorë të ndryshëm për 

OSSH-të dhe OST-të. 

Më tej, bazuar në praktikat e mëparshme rregullative, ZRRE-ja propozon që faktori i ndarjes së 

kursimeve për kursimet që tejkalojnë faktorin e efikasitetit për kostot e mirëmbajtjes dhe riparimeve 

të ndahet ndërmjet të licencuarit dhe konsumatorëve sipas faktorit 50/50 ashtu siç është aplikuar 

edhe në PRR 2. Në rast që shpenzimet tejkalojnë nivelin e lejuar, ato do të mbulohen nga të licencuarit, 

në pajtim me Rregullat e të Hyrave.  

 

 

                                                           
1 Efikasiteti catch-up - paraqet kohën e pritur për të cilën ndërmarrja do të arrij efikasitetin e ndërmarrjeve me 

performancën më të mirë 

2 Efikasiteti frontier - paraqet shpejtësinë me të cilën kompanitë frontier po bëhen më efikase me kalimin e 

kohës, në veçanti si rrjedhojë e përmirësimit teknologjik 
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3 Komentet e palëve dhe përgjigjet e ZRRE-së  

3.1 Komentet e OSSH-së (KEDS) për Faktorin e Efikasitetit  

3.1.1 Komentet e OSSH-së (KEDS) 

Operatori i Sistemit të Shpërndarjes nuk pajtohet me propozimet e ZRRE-së për Faktorin e Efikasitetit 

dhe propozon që të mos zbatohet faktori  efikasiteti. Argumentet dhe komentet janë përmbledhur më 

poshtë: 

 OSSH-ja  në periudhën e parë rregullative ka reduktuar shpenzimet operative me 11% në 

mënyrë kumulative, ndërsa në periudhën e dytë rregullatore me 8% të tjera duke ulur në zero 

mundësinë e efiçiencës shtesë për vitet në vijim. Ka pasur një rritje mesatare vjetore prej 4% 

të klientëve aktivë, që korrespondon me përqindjen e shtimit së klientëve për kokë punëtori. 

OSSH-ja ka rritur efiçiencën duke maksimizuar punën për kokë punëtori dhe duke minimizuar 

koston e shërbimit. 

 Çmimi i mallrave dhe shërbimeve është rritur ndjeshëm gjatë viteve të fundit. Norma e 

inflacionit në gusht 2022 në zonën e BE-së arriti në 9.1% krahasuar me korrikun 2022 prej 

8.9%. që jep sinjale të rritjes së vazhdueshme të çmimeve. Gjatë përcaktimit të faktorëve të 

efikasitetit në shpenzimet operative, rregullatori duhet të marrë parasysh kostot aktuale, 

pritjet ekonomike të çmimeve në mënyrë që të sigurojë stabilitetin financiar të kompanisë për 

sa i përket parave të gatshme. 

3.1.2 Përgjigjet e ZRRE-së 

Përgjigjet e ZRRE-së për KEDS-in janë si në vijim: 

 Në Raportin Konsultativ ZRRE-ja thekson se për shkak të mungesës së llogaritjeve kompatibile 

të standardizuara, ZRRE-ja bazuar në të dhënat e raportuar nga të licencuariri në periudhën e 

raalizuar paraprake supozon se kompanitë operojnë në nivele të kufirit ose afër kufirit 

(frontier). Ose me fjalë të tjera, ZRRE-ja tashmë ka supozuar se OSSH-ja operon në nivele afër 

kufirit dhe ka pranuar se rreth 1.6% ka reduktuar shpenzimet operative për vit për periudhën 

e dytë rregullatore. Kështu, faktori i efikasitetit 1.5-2% bazohet në zhvendosjen e kufirit, vlera 

e të cilit përcaktohet në bazë të gjykimit të ekspertëve dhe bazuar në faktorët e efikasitetit të 

vendosur nga rregullatorë e tjerë. Zhvendosja e kufirit supozon se edhe pse kompanitë kanë 

arritur kulmin e efiçiencës së tyre në vitet e kaluara, për shkak të ekonomive të shkallës, 

inovacioneve të reja dhe teknologjive të reja, kompanitë mund të rrisin më tej efiçiencën e 

tyre.  

ZRRE u bënë të ditur se nuk aplikon “Sjellje Miopike” ndaj të licencuarëve kur në afat të shkurtë 

japin rezultate, mirëpo mund të ndikojnë jo mirë në të ardhmën (psh: reduktimi i shpenzimeve 

për stafin, reduktimi i zhvillimit të produktit& shërbimit të ri, blerja e materialeve të lira me 

cilësi më të ulët në mënyrë që kompania të mos kalojë buxhetin e saj) etj. 

 Rritja e çmimit të mallrave dhe shërbimeve, si dhe efekti i inflacionit, trajtohen duke 

përshtatur OPEX-in bazë për IHÇK-në vjetore ( Indekset e Harmonizuara të Çmimeve të 

Konsumit) dhe nuk ndikojnë në faktorin e efikasitetit (ang HICP - Harmonized Indices of 

Consumer Prices). 
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Komentet e KEDS-it nuk kanë rezultuar në ndryshim nga propozimi fillestar i ZRRE-së. 

3.2 Komentet e OST/OT-së (KOSTT) për Faktorin e Efikasiteit 

3.2.1 Komentet e OT/OST-së (KOSTT) 

KOSTT-i konsideron se faktori i efikasitetit duhet të vendoset në zero. KOSTT-i paraqet argumentet 

dhe komentet e përmbledhura në vijim: 

 KOSTT-i thekson se ZRRE-ja do të përfshijë në mënyrë specifike pesë nga çështjet e ngritura 

nga KOSTT-i në raportin e tyre të datës 29 korrik 2022. 

 Niveli i Faktorit të Efikasitetit është vendosur në mënyrë arbitrare në 1.5% në rishikimet e 

mëparshme të tarifave duke përdorur një metodologji të krijuar kryesisht për vende shumë të 

zhvilluara. 

 Si kompani shtetërore, KOSTT-i nuk ka fleksibilitet të mjaftueshëm për të menaxhuar kostot, 

siç janë numri dhe paga e punëtorëve, negocimi i çmimeve me furnizuesit etj. ZRRE-ja nuk i ka 

marrë parasysh këto pika për të arritur në qëndrimin e saj.  

 Faktori i Efikasitetit nuk përdoret shumë në Shtetet Anëtare të ERRA-së (Asociacioni Rajonal i 

Rregullatorit të Energjisë) dhe vendet e paraqitura në raportin e ZRRE-së nuk janë të 

krahasueshme me Kosovën për nga madhësia apo niveli i menaxhimit dhe i ekspertizës 

teknike. 

 Kufizimet e parasë së gatshme kanë pasur ndikim në KOSTT në të kaluarën, duke rezultuar në 

shtyrje ose anulim të projekteve të mirëmbajtjes. Pasi që ndikimi i reduktimeve të kostos së 

mirëmbajtjes vërehet kryesisht në të ardhmen, shtyrja e projekteve është vendim i vështirë. 

Shtyrja e mirëmbajtjes nuk është një praktikë e duhur e menaxhimit dhe përfundimisht do të 

ndikojë në nivelet e shërbimit dhe do të rezultojë në kosto më të larta në të ardhmen nëse 

pajisjet dështojnë para kohe. 

3.2.2 Përgjigjet e ZRRE-së 

Përgjigjet e ZRRE-së për KOSTT-in janë si në vijim: 

 ZRRE-ja do të shqyrtoj  OPEX-in përmes procesit të Shqyrtimit periodik shumëvjeçar, dhe do 

të përshtas atë konform rregullave të të hyrave. Ky koment nuk ka ndikim në vendimin 

përfundimtar në faktorin e efikasitetit. 

 Në Raportin Konsultativ ZRRE-ja thekson se për shkak të mungesës së llogaritjeve të 

standardizuara kompatibile, ZRRE-ja bazuar në të dhënat e raportuar nga të licencuarit në 

periudhën e realizuar paraprake  supozon se kompanitë operojnë në nivele të kufirit ose afër 

kufirit (nivelet frontier). Faktori i efikasitetit 1.5-2% bazohet në zhvendosjen e kufirit, vlera e 

të cilit përcaktohet në bazë të gjykimit të ekspertëve dhe bazuar në faktorët e efikasitetit të 

vendosur nga rregullatorë të tjerë. Bazuar në raportin e ERRA-së në prill 2020 të titulluar 

“Qasjet rregullative për përcaktimin e të ardhurave për operatorët e sistemit të transmetimit 

dhe shpërndarjes së energjisë elektrike”, bizneset e transmetimit të energjisë elektrike duhet 

të jenë në gjendje të arrijnë rritje në faktorin e produktivitetit total (TFP), nëse tashmë 

operojnë në ose afër kufirit  prej rreth 2% në vit. Faktori korrespondues i efikasitetit do të 

ishte disi më i ulët, duke lejuar që ajo pjesë e rritjes së TFP-së të përfshihet në indekset e 

çmimeve në mbarë ekonominë. 
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 Edhe pse KOSTT është operator shtetëror, KOSTT-i ka një nivel të pavarësisë në organizimin 

dhe punësimin e stafit. Për më tepër, KOSTT-i është gjithashtu në gjendje të rrisë efikasitetin 

e prokurimit duke qëndruar në vijë me udhëzimet shtetërore për praktikat e prokurimit, për 

të siguruar konkurrencë më të lartë nga furnizuesit. 

 Kompanitë që operojnë në një treg monopolist, dhe veçanërisht kompanitë shtetërore, nuk 

janë të ekspozuara ndaj presioneve të tregjeve konkurruese. Kësisoj, ZRRE-ja beson se efektet 

e tregjeve konkurruese drejt rritjes së efiçiencës duhet të simulohen përmes Faktorit të 

Efikasitetit. 

Për më tepër, nga 10 vendet që nuk zbatojnë Faktorin e Efikasitetit për OPEX, 4 prej tyre 

parashikojnë përdorimin e një faktori X, i cili është një faktor efikasitetit për tërë kufirin e të 

ardhurave (si OPEX ashtu edhe CAPEX). Sllovakia përdor një faktor X prej 3.5% për OST dhe 

OSSH. Turqia përdor X-faktorët deri në 11.15% për OSSH-të e tyre. Moldavia përdor një faktor 

X prej 1% për OST dhe OSSH. Legjislacion sekondar rregullative i Shqipërisë parashikon 

përdorimin e një faktori X, megjithatë, zbatimi është ende në pritje. Kështu, shumica e 

anëtarëve të ERRA-s të analizuara përdorin një faktor efikasiteti për të simuluar konkurrencën. 

Vendet e analizuara paraqesin prova të asaj që rregullatorët e konsiderojnë si të arritshme 

nga ndërmarrjet publike. Nivelet mesatare të arrtishme prezentohen prej 1.5 – 2%. 

Komentet e KOSTT-it nuk kanë rezultuar në ndryshim nga propozimi fillestar i ZRRE-së. 

3.3 Komentet e CIGRE-së mbi faktorin e efikasitetit  

3.3.1 Komentet e CIGRE-së 

 Faktori i Efikasitetit është vendimtar në ofrimin e stimujve për të licencuarit për të rritur 

efiçiencën, brenda një tregu me konkurrencë të kufizuar, duhet të merret parasysh situata e 

krizës së re financiare me të cilën po përballen OST-të dhe OSSH-të. 

3.3.2 Përgjigjet e ZRRE-së 

 ZRRE-ja pajtohet me komentin e CIGRE-së për domosdoshmërinë e Faktorit të Efikasitetit, si 

dhe rrethanat e reja të krijuara nga kriza energjetike. Megjithatë, ZRRE-ja beson se veçanërisht 

për shkak të krizës energjetike, kompanitë duhet të synojnë të rrisin më tej efiçiencën aty ku 

është e mundur. 
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4 Propozimi Përfundimtar i ZRRE-së për faktorin e efikasitetit 

ZRRE-ja mirëpret komentet e pranuara nga të gjitha palët dhe vlerëson angazhimin në të kaluarën të 

OST-së dhe OSSH-së në arritjen e efiçiencës brenda OPEX-it të tyre të kontrollueshëm. 

ZRRE-ja beson se kompanitë të cilat operojnë në një treg monopolist, nuk janë të ekspozuara ndaj 

presioneve të tregjeve konkurruese, dhe për këtë arsye, efektet e tregjeve konkurruese drejt rritjes së 

efiçiencës duhet të simulohen përmes Faktorit të Efikasitetit. 

ZRRE-ja pranon se vendosja e një Faktori të Efikasitetit bazuar në të dhëna dhe llogaritje është sfiduese 

në mungesë aplikimit të teknikave të krahsimit (benchmarking) në Kosovë. Kështu, ZRRE-ja 

mbështetet në opinionin e ekspertëve dhe faktorët e efikasitetit të zbatuar nga rregullatorët e tjerë, 

për të vendosur faktorin e efikasitetit në nivelet e zhvendosjes së kufirit (frontier shfit) duke 

përjashtuar efektin e zënies (catch-up effect)). 

Bazuar në përgjigjet e dhëna më sipër, propozimi përfundimtar i ZRRE-së mbetet se duhet të zbatohet 

një Faktor i Efikasitetit OPEX prej 1.5% në vit për KEDS-in (OSSH) dhe KOSTT-in (OST/OT) gjatë PRR3. 

Kjo është në pajtim shtrirjet për faktorët e efikasitetit të bazuar në vendimet rregullatore në rajon si 

dhe ka mbështetje në krahasimin me performancën rajonale të operatorëve të rrjetit.  

Tabela 1: Faktorët e efikasitetit të propozuar nga ZRRE për PRR3 

Faktori i efikasitetit i propozuar nga ZRRE PRR3 

Operatori 2023 2024 2025 2026 2027 

OST/OT 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

OSSh 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 1.5% 

 

Bazuar në Praktikën e mëparshme Rregullative, ZRRE-ja propozon që faktori i ndarjes së kursimeve 

për kursimet që tejkalojnë faktorin e efikasitetit për kostot e riparimeve dhe mirëmbajtjes  do të 

ndahen në mes të licencuarit dhe konsumatorëve sipas faktorit 50/50. Në rast të shpenzimeve që 

tejkalojnë nivelin e lejuar, ato do të mbulohen nga të licencuarit në përputhje me Rregullat për të 

Hyrat. 
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Shtojca 1: Përmbledhja tabelare e komenteve të pranuara dhe përgjigjeve të ZRRE-së  

Referenca Komenti Përgjigja e ZRRE-së Ndikimi në 
propozimin fillestar 

KEDS OSSH-ja në periudhën e parë rregullative ka 
reduktuar shpenzimet operative me 11% në mënyrë 
kumulative, ndërsa në periudhën e dytë rregullative 
me 8% të tjera duke ulur në zero mundësinë e 
Efiçiencës shtesë për vitet në vijim. Ka pasur një rritje 
mesatare vjetore prej 4% të klientëve aktivë, që 
korrespondon me përqindjen e rritjes së klientëve 
për kokë punëtori. OSSH-ja ka rritur efiçiencën duke 
maksimizuar punën për kokë punëtori dhe duke 
minimizuar koston e shërbimit. 

Në Raportin Konsultativ ZRRE-ja thekson se për 
shkak të mungesës së llogaritjeve kompatibile të 
standardizuara, ZRRE-ja bazuar në të dhënat e 
raportuar nga të licencuariri në periudhën e 
raalizuar paraprake supozon se kompanitë 
operojnë në nivele të kufirit ose afër kufirit 
(frontier). Ose me fjalë të tjera, ZRRE-ja tashmë 
ka supozuar se OSSH-ja operon në nivele afër 
kufirit dhe ka pranuar se rreth 1.6% ka 
reduktuarshpenzimet operative për vitë për 
periudhën e dytë rregullatore. Kështu, faktori i 
efikasitetit 1.5-2% bazohet në zhvendosjen e 
kufirit, vlera e të cilit përcaktohet në bazë të 
gjykimit të ekspertëve dhe bazuar në faktorët e 
efikasitetit të vendosur nga rregullatorë e tjerë. 
Zhvendosja e kufirit supozon se edhe pse 
kompanitë kanë arritur kulmin e efiçiencës së 
tyre në vitet e kaluara, për shkak të ekonomive të 
shkallës, inovacioneve të reja dhe teknologjive të 
reja, kompanitë mund të rrisin më tej efiçiencën 
e tyre.  
ZRRE u bënë të ditur se nuk aplikon “Sjellje 
Miopike” ndaj të licencuarëve kur në afat të 
shkurtë japin rezultate, mirëpo mund të ndikojnë 
jo mirë në të ardhmën (psh: reduktimi i 
shpenzimeve për stafin, reduktimi i zhvillimit të 
produktit& shërbimit të ri, blerja e materialeve të 

Komenti nuk kishte 
ndikim në 
propozimin fillestar. 
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Referenca Komenti Përgjigja e ZRRE-së Ndikimi në 
propozimin fillestar 

lira me cilësi më të ulët në mënyrë që kompania 
të mos kalojë buxhetin e saj) etj. 
 

KEDS Çmimi i mallrave dhe shërbimeve është rritur 
ndjeshëm gjatë viteve të fundit. Norma e inflacionit 
në gusht 2022 në zonën e BE-së arriti në 9.1% 
krahasuar me korrikun 2022 prej 8.9% që jep sinjale 
të rritjes së vazhdueshme të çmimeve. Gjatë 
përcaktimit të faktorëve të Efiçiencës në shpenzimet 
operative, rregullatori duhet të marrë parasysh 
kostot aktuale, pritshmëritë ekonomike të çmimeve 
në mënyrë që të sigurojë stabilitetin financiar të 
kompanisë për sa i përket parave të gatshme. 

Rritja e çmimit të mallrave dhe shërbimeve, si 
dhe efekti i inflacionit, trajtohen duke 
përshtatur OPEX-in bazë për IHÇK-në vjetore ( 
Indekset e Harmonizuara të Çmimeve të 
Konsumit) dhe nuk ndikojnë në faktorin e 
efikasitetit (ang HICP - Harmonized Indices of 
Consumer Prices). 
 

Komenti nuk kishte 
ndikim në 
propozimin fillestar. 

KOSTT KOSTT-i thekson se ZRRE-ja do të përfshijë në 
mënyrë specifike pesë nga çështjet e ngritura nga 
KOSTT-i në raportin e tyre të datës 29 korrik 2022. 

ZRRE deklaron se do të marrë parasysh pikat e 
përmendura nga KOSTT-i (pikat 5 – 9) dhe 
çështjet tjera që KOSTT-i do t'i paraqesë gjatë 
analizimit të OPEX-it bazë për periudhën e 
ardhshme rregullative. Megjithatë, ZRRE-ja do t'i 
analizojë më tej këto pika dhe do të kontrolloj 
për maturi dhe arsye. ZRRE-ja do të shqyrtoj  
OPEX-in përmes procesit të  Shqyrtimit periodik 
shumëvjeçar. Ky koment nuk ka ndikim në 
vendimin përfundimtar. 

Komenti nuk kishte 
ndikim në 
propozimin fillestar. 

KOSTT Niveli i Faktorit të Efiçiencës u vendos në mënyrë 
arbitrare në 1.5% në rishikimet e mëparshme të 
tarifave duke përdorur një metodologji të krijuar 
kryesisht për vendet shumë të zhvilluara. 

Në Raportin Konsultativ ZRRE-ja thekson se për 
shkak të mungesës së llogaritjeve të 
standardizuara kompatibile, ZRRE-ja bazuar në 
të dhënat e raportuar nga të licencuarit në 
periudhën e realizuar paraprake  supozon se 
kompanitë operojnë në nivele të kufirit ose afër 
kufirit (nivelet frontier). Faktori i efikasitetit 1.5-
2% bazohet në zhvendosjen e kufirit, vlera e të 

Komenti nuk kishte 
ndikim në 
propozimin fillestar. 



 

Faqja 13 nga 14 

 

Referenca Komenti Përgjigja e ZRRE-së Ndikimi në 
propozimin fillestar 

cilit përcaktohet në bazë të gjykimit të 
ekspertëve dhe bazuar në faktorët e efiçiencës 
të vendosur nga rregullatorë të tjerë. Bazuar në 
raportin e ERRA-së në prill 2020 të titulluar 
“Qasjet rregullative për përcaktimin e të 
ardhurave për operatorët e sistemit të 
transmetimit dhe shpërndarjes së energjisë 
elektrike”, bizneset e transmetimit të energjisë 
elektrike duhet të jenë në gjendje të arrijnë rritje 
në faktorin e produktivitetit total (TFP), nëse 
tashmë operojnë në ose afër kufirit  prej rreth 
2% në vit. Faktori korrespondues i efikasitetit do 
të ishte disi më i ulët, duke lejuar që ajo pjesë e 
rritjes së TFP-së të përfshihet në indekset e 
çmimeve në mbarë ekonominë. 

KOSTT Si kompani shtetërore, KOSTT-i nuk ka fleksibilitet të 
mjaftueshëm për të menaxhuar kostot, siç janë 
numri dhe paga e punëtorëve, negocimi i çmimeve 
me furnizuesit etj. ZRRE-ja nuk i ka marrë parasysh 
këto pika për të arritur në qëndrimin e saj.  

Edhe pse KOSTT-i është operator shtetëror, 
KOSTT ka një nivel të pavarësisë në organizimin 
dhe punësimin e stafit. Për më tepër, KOSTT-i 
është gjithashtu në gjendje të rrisë efikasitetin e 
prokurimit duke qëndruar në përputhje me 
udhëzimet shtetërore për praktikat e prokurimit, 
për të siguruar konkurrencë më të lartë nga 
furnizuesit. 

Komenti nuk kishte 
ndikim në 
propozimin fillestar. 

KOSTT Faktori i Efiçiencës nuk përdoret shumë në ERRA 
(Asociacioni Rajonal i Rregullatorit të Energjisë) dhe 
vendet e paraqitura në raportin e ZRRE-së nuk janë 
të krahasueshme me Kosovën për nga madhësia apo 
niveli i menaxhimit dhe ekspertizës teknike. 

Kompanitë që operojnë në një treg monopolist, 
dhe veçanërisht kompanitë shtetërore, nuk janë 
të ekspozuara ndaj presioneve të tregjeve 
konkurruese. Kështu, ZRRE-ja beson se efektet e 
tregjeve konkurruese drejt rritjes së efikasitetit 
duhet të simulohen dhe stimulohen përmes 
Faktorit të Efikasitetit. 

Komenti nuk kishte 
ndikim në 
propozimin fillestar. 
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Referenca Komenti Përgjigja e ZRRE-së Ndikimi në 
propozimin fillestar 

KOSTT Kufizimet në paratë e gatshme kanë ndikuar në 
KOSTT në të kaluarën, duke rezultuar në shtyrje ose 
anulim të projekteve të mirëmbajtjes. Meqenëse 
ndikimi i reduktimeve të kostos së mirëmbajtjes 
ndihet kryesisht në të ardhmen, vendimi i vështirë 
është shtyrja e projekteve. Shtyrja e mirëmbajtjes 
nuk është një praktikë e duhur menaxhimi dhe 
përfundimisht do të ndikojë në nivelet e shërbimit 
dhe do të rezultojë në kosto më të larta në të 
ardhmen nëse pajisjet dështojnë para kohe. 

Për më tepër, nga 10 vendet që nuk zbatojnë 
Faktorin e Efikasitetit për OPEX, 4 prej tyre 
parashikojnë përdorimin e një faktori X, i cili 
është një faktor efikasiteti për të tërë kufirin e të 
ardhurave (si OPEX ashtu edhe CAPEX). Sllovakia 
përdor një faktor X prej 3.5% për OST dhe OSSH. 
Turqia përdor faktorët X deri në 11.15% për 
OSSH-të e tyre. Moldavia përdor një faktor X prej 
1% për OST dhe OSSH. Lexhislacion sekondar 
rregullativ i Shqipërisë parashikon përdorimin e 
një faktori X, megjithatë, zbatimi është ende në 
pritje. 

Komenti nuk kishte 
ndikim në 
propozimin fillestar. 

CIGRE Ndërsa Faktori i Efiçiencës është vendimtar në 
ofrimin e stimujve për të licencuarit për të rritur 
efiçiencën, brenda një tregu me konkurrencë të 
kufizuar, duhet të merret parasysh situata e krizës së 
re financiare me të cilën po përballen OST-të dhe 
OSSH-të. 
 

ZRRE-ja pajtohet me komentin e CIGRE-së për 
domosdoshmërinë e Faktorit të Efikasitetit, si 
dhe rrethanat e reja të krijuara nga kriza 
energjetike. Megjithatë, ZRRE-ja beson se 
veçanërisht për shkak të krizës energjetike, 
kompanitë duhet të synojnë të rrisin më tej 
efiçiencën e tyre aty ku është e mundur. 
 

Komenti nuk kishte 
ndikim në 
propozimin fillestar. 

 


