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ZRRUM, Kosovë 

Opsionet e Politikave tarifore të furnizimit me ujë  

Tabela pasuese cakton shumë opsione te politikave në dispozicion të ZRRUM për adoptim të deklaruara publikisht si Politikat e Tarifave të furnizimit me 
ujë. Ato nuk janë të gjitha reciprokisht të veçanta dhe zgjedhja e një opsioni mund të ndikoj në zgjedhjen e opsioneve tjera diku tjetër në politika. 

 

Kategoria e gjerë Nën-kategoria Opsioni i politikave Përparësitë Mangësitë  Implikimet e ZRRUM  Pozita e preferuar 

Qeveria të jetë përgjegjëse 
për sigurimin e përkrahjes 
financiare për të 
pafavorshmit ekonomikisht. 

2004/49 10.1 (f) cakton 
përgjegjësinë e qeverisë dhe 
të institucioneve lokale të 
ofrojnë atë përkrahje. 

mbron integritetin financiar 
të ofruesve të shërbimeve. 

Ekonomikisht efikase.  

Me përkrahjen e të varfërve  
tarifat mund të lejohen të 
rrisin kufirin e mundësisë te 
konsumatorët tjerë duke 
quar në rigjenerim të kostos. 

 

Imponon ngarkesë 
financiare për qeverinë dhe 
institucionet lokale që duhet 
të plotësohen nga mjetet 
fiskale. 

 

Thjeshtë të rregullohet. 

  

Drejtësia Sociale Roli i ofruesit të 
shërbimeve sa i përket 
përgjegjësisë sociale. 

 

(në cilën masë përgjegjësia 
për rishpërndarje sociale bie 
mbi ofruesit e shërbimeve 
dhe në cilën masë ka rol 
qeveria?) 

Ofruesit e shërbimeve të 
sigurojnë përkrahje 
financiare për të 
pafavorshmit ekonomikisht 

Lehtëson qeverinë nga barra 
financiare. 

 

Minon integritetin financiar të 
ofruesve të shërbimeve. 

Krijon shtrembërime në treg 
dhe është jo-efikas 
ekonomikisht (pengon 
subvencionimin). 

dekurajon investimet në 
sektor, posaçërisht në  
shërbime për të 
pafavorshmit ekonomikisht. 

Rregullativa komplekse që 
përcakton shkallën në të 
cilën mekanizmi i 
subvencionimit mund të 
aplikohet dhe si monitorohen 
e aplikohen. 

Vendim marrjet e ZRRUM 
cenohen të sfidohen.  

Qeveria të merr 
përgjegjësinë për 
pjesëmarrjen në përkrahje 
financiare dhe për të pa-
favorizuarit ekonomikisht që 
të lejoj ofruesit e shërbimeve 
të operojnë në baza të plota 
komerciale  dhe në baza 
ekonomikisht efikase. 

Vendim politik i qeverisë e jo 
i  ZRRUM. 
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Kategoria e gjerë Nën-kategoria Opsioni i politikave Përparësitë Mangësitë  Implikimet e ZRRUM  Pozita e preferuar 

Tarifa uniforme te fushat e 
veprimit të ofruesve të 
shërbimeve komunale.   

Subvencionim automatik të 
bashkësive më të mëdha 
dhe më të pasura ku kosto e 
shërbimeve është në 
përgjithësi më e ulët  
(përmes shkallës 
ekonomike) te bashkësitë e 
varfra e më të vogla ku 
kosto e shërbimeve është 
më e lartë.  

 

Ekonomikisht jo-efikas në 
ato fusha ku fitimi nuk mund 
të mbuloj koston e furnizimit  
ndërsa në tjerat fitimet mund 
të tejkalojnë koston e 
furnizimit. 

Mund të dekurajojë 
përdorimin ekonomik të ujit 
ku burimet e ujit janë të 
theksuara dhe kosto e 
shërbimeve e lartë. 

Mund të dekurajojë 
investimet në rajonet ku 
kosto e shërbimeve është e 
lartë. 

Thjesht të rregullohet bazuar 
në koston e përgjithshme 
operuese dhe fitimin.   

Kërkohen imputo të mëtejme 
rregullatore  për të siguruar 
obligimet e shërbimeve të 
kënaqshme dhe që fushat 
jo-profitabile të mos 
diskriminohen pa të drejtë. 

Drejtësia Sociale 
(vazhdim) 

Uniformimi i tarifave 

(në cilën masë duhet tarifat 
të uniformohen sipas 
regjionit e jo sipas 
konsumatorëve?) 

Pa uniformitet të tarifave dhe 
në secilin qytet  individual 
ose rajon mund të ndajnë 
koston e tarifave 
pasqyruese.   

Siguron investime në rajonet 
ku kosto e shërbimeve është 
e lartë. 

Ekonomikisht efikase me 
tarifa reflektive të kostos 
aktuale. 

Përkrah investimet në 
rajonet ku kosto e 
shërbimeve është e lartë. 

Perceptimi social i 
padrejtësive. 

Konsumatorët më të pasur 
(në përgjithësi në bashkësi 
të mëdha) mund të gëzojnë 
tarifa më të ulëta se sa 
fqinjët e tyre më të varfër në 
bashkësitë e vogla përmes 
përfitimit të kostos së 
shkallës ekonomike. 

Kontabilitet kompleks, 
monitorim dhe sistem 
raportimi për të monitoruar 
koston në një qytet në bazë 
të qytetit. 

Numri i skemave dhe 
qyteteve mund të imponoj  
një punë të lartë rregullatore 
në ZRRUM. 

Procedurat e përcaktimit 
kompleks të tarifave dhe 
cenueshmëria e ndryshimit. 

 

Në afat të shkurtë dhe të 
mesëm tarifat duhet të 
përcaktohen në bazë të 
tarifave uniforme në rajonin 
e ofruesit të shërbimeve të 
furnizimit. 

Sidoqoftë, ZRRUM duhet ta 
lejë të hapur mundësinë për 
tarifa që të caktohen në 
bazë të rastit në të ardhmen 
kur sistemi i raportimit është 
mjaft  i fortë për të dhënë 
analiza të detajuara të 
kostos dhe të fitimit të 
përcaktuar në bazë nga  një 
qytet në qytetit tjetër,dhe i 
nënshtrohet një rishqyrtimi 
të ndërlikimeve dhe 
përshtatje të një qasje të 
tillë. 
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Kategoria e gjerë Nën-kategoria Opsioni i politikave Përparësitë Mangësitë  Implikimet e ZRRUM  Pozita e preferuar 

Rata varet nga kosto e 
furnizimit (p.sh. 
konsumatorët e mëdhenj të 
ujit si konsumatorët   
industrial mund të kenë 
çmime më të ulëta se sa të 
tjerët). 

 

Çmimet i reflektojnë 
shërbimet dhe janë për këtë 
ekonomikisht efikase. 

 

Jo pro-të varfërve pasi ulja e 
çmimit për konsumatorë të 
mëdhenj do të bëj ngritjen e 
çmimit të konsumatorëve 
shtëpiak. 

Subjekt i presionit të 
zvogëlimit të tarifave në 
nivel të kostos reflektive. 

Çmimet nuk reflektojnë 
mundësitë e pengesave, 
posaçërisht nga të varfrit. 

 

  

Mbikëqyrja rregullatore të 
siguroj ndryshimi në çmim 
bën në fakt reflektimin e 
kostos së shërbimeve dhe 
nuk ka presion te ofruesit e 
shërbimeve apo operatorët   
që rezulton në kosto jo të 
drejtë të ngarkimit nga 
grupet tjera të 
konsumatorëve. 

Vështirë për ZRRUM  të 
shes politikisht këtë politikë 
kur mundohet të zhvilloj një 
strategji pro-të varfërve 

Rata të ngjashme për tërë 
grupet e konsumatorëve. 

  

Automatikisht pengojnë 
subvencionimin nga 
konsumatorët industrial te 
ata shtëpiak. 

Pjesërisht pro-të varfërve. 

Çmimet më pak efektive. 

Konsumatorët e mëdhenj do 
të jenë përgjegjës për pjesë 
më të madhe të fitimit dhe 
mund të marrin trajtim më të 
mirë se sa grupet tjera të 
konsumatorëve. 

Edhe pse të përmirësuara, 
çmimet ende nuk reflektojnë 
pengesat e mundësive. 

Rregullativa e thjeshtësuar 
edhe pse mbikëqyrja ende 
nevojitet për të siguruar se 
shërbimi nuk është 
diskriminues. 

Drejtësia Sociale 
(vazhdim) 

Grupet e konsumatorëve. 

(a duhet të ketë rata të 
ndryshme për grupe të 
ndryshme konsumatorësh?) 

Çmimet për grupe të 
ndryshme të konsumatorëve  
të pasqyrojnë mundësinë 
(p.sh. konsumatorët 
komercial / industrial në 
tarifa më të larta se ata 
shtëpiak). 

 

Përmirësim të mekanizmit 
subvencionues. 

Shume pro-të varfërve. 

Çmimi praktikisht jo-efikas. 

Shërbimi në të mirë të 
konsumuesve të mëdhenj të 
ujit mund të vazhdoj ende. 

 

ZRRUM  të përcaktojë 
pengesat e mundësive dhe 
të caktoj tarifa relative, p.sh. 
Tarifa komerciale dhe 
industriale të jenë xx herë 
më të larta se ato shtëpiake, 
kërkohet hulumtim i 
vazhdueshëm. 

Mbikëqyrja rregullatore ende 
e nevojshme për të siguruar 
se shërbimi nuk është 
diskriminues, 

Në afat të shkurtë tarifat 
duhet të caktohen në bazë 
të pengesave të mundësive 
por duhet të lëvizin drejt  
tarifave uniforme në afatin e 
mesëm (themi brenda 5). Në 
shkallë afatgjatë  
konsumatorët individual, 
p.sh. industria e rëndë dhe 
energjetika që kanë 
aktivitete prodhimi mund të 
negociojnë çmimin e ulur që 
është reflektues në koston 
reale të furnizimit. 

Për këtë një sistem i tillë 
mund të lëviz edhe te 
konsumatorët mesatar. 
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Kategoria e gjerë Nën-kategoria Opsioni i politikave Përparësitë Mangësitë  Implikimet e ZRRUM  Pozita e preferuar 

Struktura tarifore në ngritje 
më bllok volum më të ulët të 
caktuar për të reflektuar 
nevojat bazë dhe mundësitë 
e sektorit më  të varfër dhe 
tarifave të popullsisë. 

Konsumuesit e varfër dhe të 
vegjël përfitojnë nga tarifat e 
ulëta. 

Politikisht lehtë t’i shitet 
popullit. 

 

Mekanizëm shumë efikas 
për rishpërndarje sociale të 
pasurisë pasi konsumatorët, 
pa marrë parasysh të 
ardhurat përfitojnë nga 
jetëgjatësia e tarifave (disa 
studime kanë treguar se 
përfitimi i tashëm i të 
varfërve mund të jetë më i 
ulët se 10% i efektit të 
përgjithshëm 
subvencionues). 

Shumë vështirë të 
administrohet në rastin e 
lidhjeve të përbashkëta,  
blloqet me banesa ku 
përfitimi është i njejtë pa 
marrë parasysh konsumin 
individual të ekonomisë 
shtëpiake. 

Dekurajon investimin 
personal në masat e ruajtjes 
së ujit. 

Dekurajon investimin në 
rajonet e varfra ku kthimi 
nga jetëgjatësia e tarifës 
është shumë i ulët. 

Komplekse në administrim 
nga operatorët që mund të 
shtojë koston. 

Shkallë të lartë të 
angazhimit rregullator në 
përcaktim të ratave të 
jetëgjatësisë. 

Vendim marrje rregullatore 
subjekt i influencës politike  
në përcaktimin e 
jetëgjatësisë së konsumit 
dhe çmimit. 

 

Drejtësia Sociale 
(vazhdim) 

Tarifa të gjata. 

(a duhet struktura e tarifës të 
përfshijë një komponentë të 
konsumit të ultë në tarifa?) 

 

Tarifa uniforme pa marrë 
parasysh konsumin. 

Më efikase. 

Nuk diskriminon përkundër 
lidhjeve të përbashkëta. 

Nuk dekurajon (aq shumë) 
investimet personal e në 
higjienën e përmirësuar  
psh. Pastrimi i tualetit. 

Më shumë investime në 
rajonet e varfra ku kthimet 
janë përmirësuar. 

 

Nuk është lehtë të shitet 
politikisht 

Konsumatorët e varfër me 
shpenzim të ulët të ujit do të 
kenë tarifa të ngritura  (edhe 
pse ngritja pritet të jetë 
margjinale) 

Lehtë të rregullohen me pak 
varësi nga analiza  socio-
ekonomike. 

Struktura e tarifave duhet të 
jetë e njëjtë sipas sistemit të 
tashëm. Megjithatë kjo do të 
kërkonte ndryshimet në 
legjislacionin aktual që 
aktualisht kërkon që të 
aplikohet kohëzgjatja e 
sistemit të tarifave. 
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Kategoria e gjerë Nën-kategoria Opsioni i politikave Përparësitë Mangësitë  Implikimet e ZRRUM  Pozita e preferuar 

Të aplikojë një pagesë fikse 
mujore në tarifa për të 
reflektuar një proporcion të 
kostos fikse, p.sh. leximin e 
ujëmatësit,  faturimin dhe 
mbledhjen e fitimeve. 

Financiarisht efikase. 

 

Jo pro-të varfërve sepse 
konsumatorët me konsum të 
ultë do të paguajnë më 
shumë për m3 se sa ata që 
shpenzojnë më shumë.  

Rregullativa kërkohet të 
përcaktoj nivele adekuate të 
pagesave fikse.  

Nuk ka pagesa fikse brenda 
strukturës së tarifave 
mujore. 

Pro-të varfërve. Më pak efektiv. Thjeshtë të rregullohet. 

Drejtësia Sociale 
(vazhdim) 

Pagesat fikse mujore 

(a duhet ofruesit e 
shërbimeve komunale të 
pagesë mujore për të 
mbuluar koston specifike 
fikse?) 

 

Pagesat fikse aplikohen por 
konsumatorët kanë mundësi 
të hyjnë në opsionin e tarifës 
së lartë vëllimore në ndërrim 
të largimit nga pagesat fikse. 

Financiarisht efikase. 

Pro-të varfërve. 

Komplekse të administrohet. 

Kërkon shërbime të 
sofistikuara të 
konsumatorëve. 

Kërkesa rregullatore 
komplekse në kërkesat për 
raportim dhe analizë.  

Kërkesa për komunikime 
rregullatore dhe aktivitete të 
shërbimit të konsumatorëve.  

Mbajnë sistemin e tashëm të 
komponentës së pagesës 
fikse,  vlera e së cilës është 
kufizuar në kosto të 
shërbimeve të 
konsumatorëve p.sh. lexim 
të ujëmatësit, zëvendësim,  
por në termin afatmesëm, 
inkurajimin e adoptimit të një 
sistemi alternativ të pagesës 
që u lejon konsumatorëve të 
zgjedhin tarifa më të larta pa 
pagesa fikse. 

Tarifa uniforme pa marrë 
parasysh nivelin e 
shërbimeve. 

Thjeshtësi në administrim. 

Mund të reflektojnë më mirë 
njësitë e vërteta të kostos së 
shërbimeve. 

Vështirë të arsyetohen tarifat 
e njëjta për nivel më të ulët 
të shërbimeve. 

Thjeshtë të rregullohet. Në pajtim me  
standardet e 
shërbimit 

Nivelet e shërbimeve 

(a duhet ofruesit e 
shërbimeve komunale të 
kenë tarifa të ndryshme për 
nivele të ndryshme të 
shërbimeve, p.sh. shtypje të 
ultë apo kualitet të dobët të 
ujit?) 

Tarifat të reflektojnë nivelin e 
shërbimeve pa marrë 
parasysh koston e njësive  
të furnizimit, dmth. Nivel i 
ulët i shërbimeve tarifa e 
ultë. 

Inkurajon investime në 
përmirësim të nivelit të 
shërbimeve (fitime 
potenciale më të larta). 

Tarifat mund të mos 
reflektojnë të vërtetën e 
kostos së furnizimit. 

Mund të jenë në konflikt me 
aplikim të standardeve 
minimale. 

Shumë kërkesa rregullatore 
komplekse dhe të 
cenueshme për sfida. 

 

Aplikojnë tarifa uniforme pa 
marrë parasysh dallimet në 
nivel të shërbimeve por 
ZRRUM të aplikojë fuqitë e 
veta rregulatore të 
përforcimit të pëlqimit me 
minimum standarde kualiteti 
dhe shërbime. 

Detyrimi për taksa Financiarisht efikase. Jo pro-të varfërve për qasje 
në furnizim të ujit, të treguar 
të jenë taksat për lidhje si 
kundërshtohen tarifat 
vëllimore.   

Thjeshtë të rregullohet. 

Taksa të subvencionuara të 
lidhjes përmes tarifave të 
ngritura vëllimore. 

 

Pro-të varfërve si hyrje 
primare që është lehtësuar 
apo hequr plotësisht. 

Do të rezultojë në tarifa më 
të larta vëllimore edhe pse 
efekti do të  minimal kur gati 
tërë shërbimi është mbuluar. 

Konsumatorët e ri që janë 
lidhur së fundmi mund të 
ndihen të mashtruar. 

Politika nuk shitet lehtë, 
posaçërisht te konsumatorët 
ekzistues. 

Thjeshtë të rregullohet. 

Zgjerim i 
shërbimeve 

Taksat për lidhje 

(cilat duhet të jenë 
rregullimet për financimin e 
lidhjeve të reja?) 

  

Subvencionim direkt nga 
qeveria  ose agjencitë 
donatore) të të varfërve 
(raste sociale)  për lidhej në 
sistem.  

Pro-të varfërve. 

Ka pak ose fare ndikim në 
tarifat e tashme. 

Barrë financiare  qeveritare 
dhe/apo të agjencive 
donatore. 

Angazhim shtesë rregullator 
kërkohet për  të siguruar 
subvencionimet janë drejtuar 
kah të varfrit. 

Aplikojnë taksa për lidhje për 
të mbuluar koston e   
shërbimit, gypave, valvulës, 
matësit, etj. plus taksat 
administrative etj. si janë 
tani. Taksa të tilla do të 
paguhen nga qeveria apo 
agjencitë donatore për rastet 
sociale. 
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Kategoria e gjerë Nën-kategoria Opsioni i politikave Përparësitë Mangësitë  Implikimet e ZRRUM  Pozita e preferuar 

Adopton ndryshimet e 
infrastrukturës për lidhje të 
reja. Kjo përfshin koston e  
përforcimit jashtë-pozite 
p.sh. Zgjerim të lidhjeve të 
reja për të ndihmuar prona 
apo zhvillime të reja. 

Ekonomikisht efikase.  

Siguron që kosto e zgjerimit 
të sistemit (përcaktuar në 
një kosto të gjatë bazë ose 
të ngjashme) dalin nga  
përfituesit. 

Konsumatorët ekzistues të 
mbrojtur nga zgjerimi i 
shërbimeve financiare për 
përfitim të të tjerëve. 

Përfaqësuar në çmimet e  
pronës. 

Siguron rrjedhë fitimi për  
investimet financiare 
kapitale në zgjerimin e 
shërbimeve. 

 

Para-supozon se 
konsumatorët ekzistues 
kanë paguar koston e tyre të 
zhvillimit të infrastrukturës 
plotësisht  ndërsa përmes 
menaxhimit të varfër 
financiar dhe tarifave të 
subvencionuara  kjo nuk 
është rasti. 

Jo pro-të varfërve pasi ata 
pa një lidhje janë në 
përgjithësi më pak të pasur 
se ata menjë lidhje dhe do të 
përfundojnë me pagesën e 
fature më të lartë. 

 

Politikisht vështirë të shitet si 
masë e drejtë e rigjenerimit 
të kostos së zhvillimit të 
sistemit. 

Rregullim kompleks që 
cakton ndryshimet e  
infrastrukturës dhe 
zgjedhjen e konflikteve. 

Mekanizmi kërkohet të  
zgjeroj koston mbi një 
periudhe të arsyeshme , 
p.sh. 10 vjet. 

Pa ndryshime në 
infrastrukturë (të gjitha 
kostot e zhvillimit të sistemit 
të dalë nga konsumatorët,   
të tashëm apo të ardhshëm, 
duke e përfshirë në tarifa 
vëllimore). 

 

Pro të varfërve me tërë 
koston e zgjerimit të sistemit 
të dalë nga i tërë komuniteti. 

Më pak efikas ekonomik. 

Pa dyshim do të rezultojë në 
ngritjen e pagesave të 
konsumatorëve ekzistues 
për përfitim të 
konsumatorëve të ri. 

Konsumatorët ekzistues ne 
fakt do të financojnë.  

Lehtë të rregullohet. 

Zgjerim i 
shërbimeve  

(vazhdim) 

 

Ndryshimet në zhvillimin e 
infrastrukturës (a duhet 
aktivitetet e zhvillimeve të 
reja për kosto të 
ndryshimeve të shërbimeve 
në konsumatorët e rinj të 
reflektojnë koston e zgjerimit 
të sistemit mbi dhe përtej 
tarifave ekzistuese?) 

 

Komprometojnë me zgjidhjet 
e ndryshimeve të zhvillimit të 
infrastrukturës  të 
aplikueshme në çështjet 
komerciale dhe industriale.  

Ekonomikisht efikase.  

Kënaq brengat politike. 

Mbron të varfrit nga pagesat 
e larta të infrastrukturës  mbi 
taksat e lidhjes. 

Efektivisht subvencionim  
nga përdoruesit industrial 
dhe komercial të ata 
shtëpiak përmes  efektit 
mund tët jetë mjaft e 
kufizuar. 

Më lehtë të rregullohet se sa  
infrastruktura universale e 
sistemit të ndryshimit 
zhvillimor. 

 

Në afatin e shkurtë imponimi 
i ndryshimit të zhvillimit të 
infrastrukturës mund të 
dëshmojë problematike  dhe 
nuk duhet adoptuar 
menjëherë. Sido qoftë , në 
afatin e mesëm (themi 5 
vjet)  ZRRUM duhet të 
konsideroj imponimin e 
ndryshimit të zhvillimit të 
infrastrukturës për zhvillimet 
komercial e dhe industriale 
me një pikëpamje të  
zhvillimit të një sistemi të 
konsumatorëve shtëpiak në 
afatin e gjatë, themi 10 - 15 
vjet. 

Mjedisi 

 

Kontrolli i përdorimit të 
ujit 

(a duhet ZRRUM të aplikoj 
tarifa si masa të kontrollimit 
të kërkesave të ujit?) 

 

Imponim i tarifave të larta të  
kufizimit të konsumit. 

Mbron burimet e ujit. 

Liron furnizimet në një bazë 
më të gjerë konsumatorësh.  

Siguron financa për zgjerim 
të shërbimeve. 

Zhbindëse kundër humbjes 
së ujit. 

 

Jo pro-të varfërve. 

Mund të rezultojnë në tarifa 
më të larta  se sa duhet të 
jenë dhe në fitim të tepërt 
për ofruesit e shërbimeve 
dhe/apo operatorët. 

Kalkulim kompleks i 
përcaktimit të çmimit në 
kërkesë dhe faktorë tjerë. 
Mund të inkurajoj 
konsumatorët të përdorin më 
shumë ujë se kanë nevojë. 

Kontroll rregullatore e 
domosdoshme të mbroj 
kundër profitimit të tepërt 
nga ofruesit e shërbimeve 
dhe/apo operatorët. 

Masat mund të jenë të 
domosdoshme të ‘taksojnë’ 
ofruesit e shërbimeve 
dhe/apo operatorët dhe të 
ndajnë fondet e tepërta në 
aktivitete ambientale.  

ZRRUM nuk duhet të 
kërkojë tarifa menaxhimi në   
afatin e shkurtë (deri në 5 
vjet) edhe pse duhet të lejë 
opsionin e hapur për  
koncept të adoptohet në të 
ardhmen kur ZRRUM ka 
mandat hulumtimi në 
menaxhimin e kërkuar e të 
domosdoshëm. 
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Kategoria e gjerë Nën-kategoria Opsioni i politikave Përparësitë Mangësitë  Implikimet e ZRRUM  Pozita e preferuar 

Imponim i tarifave të teprimit 
të konsumit për të ndaluar 
kërkesa të tepërta por duke 
lejuar koston e shërbimeve 
të tarifave për konsum 
normal. 

Mbron konsumatorët me 
konsum normal  

Ofron  financa  zgjerim të 
shërbimeve 

Zhbindëse kundër humbjeve 
të ujit 

 

Mund të rezultojë në tarifa 
më të larta se sa nevojiten të 
nxjerrin fitim për ofruesit e 
shërbimeve apo operatorët. 

Kalkulime jetëgjata për 
qarkullim të parave për 
përcaktimin e kostos së 
zgjerimit të burimeve. 

Kalkulime rregullatore 
komplekse. 

Nuk ka kërkesa për tarifa 
menaxhuese. 

Thjeshtë të rregullohet. 

Tarifat janë mbajtur ultë. 

Nuk ndihmon përdorimin e 
nevojshëm të ujit dhe mund 
të inkurajoj humbjen. 

Mund të ekspozoj 
konsumatorët në reduktime 
të ujit. 

Thjeshtë të rregullohet. 

Imponim i ndryshimeve të 
njësive në ofruesit e 
shërbimeve dhe/apo 
operatorëve për shkëputje  
të ujit të papërpunuar 

Ndihmon kontrollin e 
humbjes së ujit përmes  
stimulimit të zvogëlimit të 
shkëputjes së ujit. 

Mund të financojë masat e 
mbrojtjes së ambientit.  

Imponon tarifa më të larta 
për konsumatorë. 

Administrohet normalisht 
përmes agjencive për 
mbrojtje të mjedisit që 
kërkojnë konsultime dhe 
dialog të rregullt. 

E rregulluar normalisht nga 
të tjerët pa përfshirje nga 
ZRRUM  pos për  të lejuar 
ndryshime të tilla që të 
kalojnë te tarifat. 

  

Ndryshime shkëputjeje 

(a duhet ofruesit e 
shërbimeve të paguajnë për 
ujin e papërpunuar të 
shkëputur) 

 

Nuk ka pagesa shkëputjeje Tarifa më të ultë për 
konsumatorë. 

Nuk ndihmon aktivitetet e 
kontrollit së humbjes së ujit. 

Nuk kërkohet Rregullativa. 

Ky është një vendim për 
qeverinë dhe bie jashtë 
fuqive të politikave tarifore të  
ZRRUM. Sido qoftë  
ZRRUM do të përkrah 
imponimin e ndryshimeve  të 
shkëputjes në princip si 
masë e inkurajimit të 
zvogëlimit sa më efikas të 
humbjes së ujit. 

Caqet e kontrollës së 
humbjes së ujit janë caktuar 
në  ‘nivel ekonomik të 
rrjedhjes’ dmth. Kontrolli e 
humbjes  e bërë vetëm në 
nivelet që janë financiarisht  
të zbatueshëm. 

Vetë rregullative përmes 
stimulimit të profitit. 

 

Mund të mos mbroj burimet 
e ujit. 

Shumë vështirë për 
operatorët të përcaktoj 
saktësisht cili është ‘niveli 
ekonomik i rrjedhjes. 

‘niveli ekonomik i rrjedhjes 
duhet të merr parasysh 
përfitimin e investimeve  të 
ngadalësuara të kapitalit në 
eksploatimin e burimeve të 
ujit. Input kompleks 
rregullativ kërkohet të 
përcaktojë efektin e të 
përfshij atë në kalkulim të 
përfitimit të kostos.. 

Mjedisi 

(vazhdim) 

Humbjet e ujit 

(çfarë pozite duhet të ketë 
rregullatori sa i përket 
financimit të aktiviteteve të 
kontrollit të humbjes së ujit 
përmes tarifave?) 

 

ZRRUM  të caktojë caqet 
kontrollës së humbjes së ujit 
bazuar mbi konsiderimet 
mjedisore si i kundërvihen 
efektivitetit të kostos. 

 

Mbron burimet e ujit nga 
eksploatimi i panevojshëm. 

 

Ekonomikisht jo-efikase. ZRRUM  të punojë me 
agjencitë për mbrojtje të 
ambientit dhe autoritetet e 
planifikimit të burimeve të 
ujit të qeverisë qendrore për 
të përcaktuar caqet e 
humbjes së ujit. 

Në  afat të shkurtër ZRRUM 
duhet ti caktoj qëllimet për 
nivelet e shërbimeve dhe ujit 
të jo-faturuar edhe pse në 
afatet e gjata dhe të 
shkurtëra qëllimi duhet të 
jetë”niveli ekonomik i 
humbjeve të ujit”. 

ZRRUM  të monitoroj 
aktivitet e kontrollit të 
humbjes së ujit që humbjet 
të mbahen në nivel 
ekonomik të lejuar në tarifa. 
Metoda e përcaktimit të 
tarifave duhet me kujdes të 
konsiderojë balancën mes 
kostos së zhvillimit të 
burimeve të reja të ujit dhe  
kostos së kontrollit të 
humbjeve. 
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Kategoria e gjerë Nën-kategoria Opsioni i politikave Përparësitë Mangësitë  Implikimet e ZRRUM  Pozita e preferuar 

Pajtim të plotë e të 
menjëhershëm  me 
obligimet mjedisore. 

 

Mbrojtje e mjedisit Investime domethënëse 
kërkohen për implikimet e 
pafavorshme të tarifave. 

Investime kapitale të 
plotësojnë pajtimin të 
përfshihen në tarifa. 

Mbrojtje e drejtpërdrejtë e 
ambientit. 

(a duhet tarifat të caktohen 
në nivelet e sigurimit të 
pëlqimit nga obligimet 
mjedisore  dhe nëse po 
kur?) 

 

Caqet e bazuara në kohë 
për pëlqim. 

Më pak ndikim në tarifa. Dëme mjedisi afatshkurta. ZRRUM  të punojë me 
agjencitë e mbrojtjes së 
mjedisit të përcaktojnë 
obligimet që mund të  
zbuten në afat të shkurtë. 

 

Pëlqimi me obligimet 
mjedisore të paraqitet në 
pajtim me kohën e caktuar 
nga qeveria gjatë së cilës 
kohë shërbimet komunale 
ndërmarrin investimet e 
domosdoshme dhe kosto 
mund të paraqitet në tarifa 
gradualisht posa këto të 
vendosen. 

Definicionet llogaritëse në 
bazë të kostos si është 
definuar në termet e pastra 
llogaritëse barazuar me 
fitimin e parave të gatshme.   

Thjeshtë të përcaktohet 
bazuar në rregullat e rrepta 
por konvencionale të llogari 
mbajtjes. 

 

Mund të rezultojnë shumë 
ultë në tarifa, (kosto mund të  
mos tërheq efektet e 
inflacionit në fushat e 
amortizimit, etj. ose shumë 
lartë (nëse masat e 
kontabilitetit nuk janë 
reflektuese të nevojave reale 
të biznesit).  

Inpute të thjeshta 
rregullative por që duhet të 
bëhen çdo vjet. 

 

Qarkullimi i parasë i 
mjaftueshëm për shërbimet 
komunale të financojë 
aktivitete e tyre në pajtim me 
obligimet e shërbimeve dhe 
kualitetit të tyre. 

Tarifa më refektive të kostos 
dhe nevojë vetëm të  
ngrihen me kohë kur e 
kërkon qarkullimi i parasë  
për ngritje të mirëmbajtjes 
së kapitalit. 

Bazuar në caqet e 
performancës (ex-anti) bazë 
dhe mund të dorëzojë 
përmirësime efikase. 

  

Shërbimet komunale duket 
se raportojnë humbje në 
vitet e hershme e mund të 
dekurajojnë investimet në 
sektor. 

 

Rregullativa më komplekse 
bazuar mbi planifikimin e 
menaxhimit të aseteve. 

 

Definicion 

(çka kuptohet me 
rigjenerimin e plotë të 
kostos) 

Qarkullimi i parasë i 
mjaftueshëm për shërbimet 
komunale të financojë 
aktivitete e tyre në pajtim me 
obligimet e shërbimeve dhe 
kualitetit të tyre dhe një 
tolerancë për një kthim në 
kapital (definicion OFËAT) 

Atraktive për investime në 
sektorin privat. 

Vetëm mund të aplikohen 
kur shërbimet komunale të 
jenë fitimprurëse. 

 

Përcaktimi i vlerave kapitale 
rregullatore dhe kthim 
adekuat në kapital. 

 

Nga aspekti afatshkurtër 
rigjenerimi i kostos të 
definohet si fitim i 
mjaftueshëm për shërbimet 
komunale që të financojnë 
aktivitete e tyre. 

Nga aspekti afatmesëm e 
afatgjatë tarifat të përfshijnë  
një kthim të drejtë në kapital 
nëse natyra e kapitalit të 
korporatës, struktura e 
shërbimeve komunale të 
zhvillohet në organe për 
gjenerimin komercial të 
profitit. 

Rigjenerim i plotë 
i kostos. 

Koha bazuar në rigjenerim 
të kostos (cila është koha e 
arritjes së plotë të 
rigjenerimit të kostos  ?) 

Rigjenerim të kostos afat 
shkurtë (vjetore) 

Eliminim i menjëhershëm i 
subvencionimit 

Atraktive për investitorë 

 

Mund të rezultojë në 
tronditje të çmimeve 

Rezultate në financimin e jo-
efikasitetit ekzistues. 

Thjeshtë të rregullohet. Rigjenerimi i kostos te jetë 
objektiv mesatar dhe i gjatë 
edhe pse  definicioni për 
menaxhimin e aseteve e 
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Kategoria e gjerë Nën-kategoria Opsioni i politikave Përparësitë Mangësitë  Implikimet e ZRRUM  Pozita e preferuar 

Mesatare kah afatgjata për 
rigjenerim të kostos p.sh. 5 
deri 10 vjet. 

Zbut tarifat në rata uniforme 
të afërta (ose që ngritët pak) 
duke lehtësuar pengesat e 
mundësive.  

Jep kohë për efikasitet të 
përmirësuar që duhet arritur. 

Eliminon tronditjet e 
çmimeve. 

 

Ul fitimin në vitet e hershme  
(mund të raportohen edhe 
humbje) me fitim më të lartë 
në vitet e mëvonshme. 

  

Shërbime të ndryshme 
komunale mund të 
përparojnë në faza të 
ndryshme. 

Rrezik i ndikimit politik që i 
reziston fitimit të lartë në 
vitet e mëvonshme nevojitet 
të zëvendësoj humbjet e 
mëhershme. 

 

Rregullativa më komplekse 
dhe subjekt i ndikimit të 
politikës. 

 

rigjenerim të kostos mundet 
teoretikisht të lejojë 
rigjenerim të kostos në 
aspektin afat shkurtër. 

Si një minimum fitim duhet 
të mbulojë të gjitha kostot 
direkt operative dhe të lejojë 
për kostot tjera të 
mirëmbajtjes së kapitalit të 
domosdoshme të 
mirëmbajnë nivelin bazë të 
shërbimeve. 

 

Efikasiteti operativ dhe 
kapital i caktuar nga by 
ZRRUM dhe i përfshirë në 
përcaktimin e tarifave. 

 

Përkrah përmirësimin e 
efikasitetit në ofrues të 
shërbimeve dhe operatorë. 

Mund të dëmtoj gjendjen 
financiare të ofruesve të 
shërbimeve nëse caqet janë 
caktuar shumë lartë e nuk 
mund të arrihen. 

 

Gjykim profesional për 
përcaktim të caqeve efikase 
të arsyeshme. 

 

Rigjenerim i plotë 
i kostos. 
(vazhdim) 

Pritet efikasitet përfshirë 
edhe performancës së 
mbledhjes së fitimeve. 

(si duhet të përcaktohen 
përmirësimet e pritura ne 
efikasitet?) 

 

 

Ofruesit e shërbimeve 
caktojnë vetë pritjet për 
efikasitet. 

 

Rrezik i ofruesve të 
shërbimeve. 

 

Mund të rezultojë në pritje të 
ulëta të efikasitetit të 
rezultuar nga tarifat e larta 
se që do të ishte dashur të 
jetë e kundërta. 

Angazhim i kufizuar 
rregullator i  ZRRUM  

ZRRUM duhet të caktoj 
përmirësimet e efikasiteti që 
priten në konsultim me 
shërbimet komunale. AKM-
ja(ose institucione pasuese 
dhe bordi mbikqyrës ) Caqet 
duhet të jenë reale por edhe 
sfiduese. 
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Rigjeneruar çdo vit përmes 
amortizimit historik të 
kostos. 

 

Supozon një definicion 
kontabiliteti të rigjenerimit të 
plotë të kostos. 

Mban më poshtë tarifat se 
metodat tjera. 

Thjeshtë të përcaktohet. 

Nuk punon për asete 
afatgjata në furnizim të ujit 
pasi nuk mbulohen efektet e 
inflacionit. 

Fonde të pamjaftueshme për 
mirëmbajtje kapitali dhe 
niveli i shërbimeve mund të 
bie në afat të gjatë. 

Përkundër definicionit të 
fitimit të parave të 
mjaftueshme për shërbimet 
komunale që të financojnë 
aktivitetet e tyre. 

Vështirë të bëjë presion te 
shërbimet komunale për 
përmirësim performance 
pasi financimi i mirëmbajtjes 
së kapitalit do të jetë jo-
adekuat për nevoja. 

Kalkulimi i amortizimit është 
i thjeshtë.  

Dilema a të lejohet a jo 
rigjenerimi i  amortizimit të 
prapambetur nga vitet e 
mëhershme. 

Rigjeneruar përmes  tarifave 
vjetore nga amortizimi vjetor 
i kostos. 

Masa adekuate për 
mirëmbajtje kapitali të 
përfshira në tarifa. 

 

Nëse amortizimi i rigjeneruar 
plotësisht secilin vit atëherë 
është rigjenerim kostoje që 
ngrit tarifat  në vitet e para 
dhe ul ato në vitet e 
mëvonshme. 

Përkundër definicionit të 
rigjenerimit të menaxhimit të 
plotë të kostove të aseteve. 

Mekanizëm i thjeshtë 1 
vjeçar për rishikim tarife por  
duke përfshirë indeksin e 
llogaritjes së inflacionit. 

Dilema a të lejohet a jo 
rigjenerimi i  amortizimit të 
prapambetur nga vitet e 
mëhershme. 

Amortizimi i rigjeneruar në 
bazë afatgjatë përmes 
kalkulimit afat gjatë të 
rigjenerimit të kostos. 

 

Zbut tarifat në një ratë të 
afërt uniforme (ose të 
ngritjes së vogël) duke 
lehtësuar pengesat e 
mundësive. 

Eliminon tronditjet e 
çmimeve. 

Ul fitimin në vitet e hershme  
(humbjet mund të 
raportohen) me fitim në vitet  
e mëvonshme. 

Kërkon tarifa periodike  me 
inflacion automatik lidhur me 
ngritjet mes periudhave të 
rishikimeve. 

  

Investime kapitali 

(si duhet të rigjenerohen 
investimet ne kapital) 

 

Aplikon sistem menaxhim të 
aseteve për asete  të 
fshehta dhe amortizim të CC 
për asetet tjera. 

Mban poshtë tarifat dhe 
lejon ngritje graduale në 
tarifa derisa kërkesa e 
mirëmbajtjes së kapitalit 
rritet. 

Kalkulime komplekse duke 
përdorur udhëzimet e 
kontabilitetit rregullator. 

 

Kërkon raportim dhe 
monitorim rregullator. 

 

Edhe pse kërkohet në 
rregullator, procesi i 
rigjenerimit të investimeve 
në kapital duhet të bazohet 
në qasjen e menaxhimit të 
aseteve pasi kjo jep tarifa të 
ulëta në start dhe përshtatet 
mirë me definicionin e 
rigjenerimit të plotë të 
rigjenerimit të parave të 
gatshme të mjaftueshme për 
shërbimet komunale të 
financojnë aktivitetet e tyre. 
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Konsidero tërë asetet të 
trajtohen në mënyrë identike 
pa marrë parasysh si janë 
financuar. 

Thjeshtë të përcaktohet. Efektivisht jep kthim në 
ofruesit e shërbimeve për 
një investim që nuk është 
bërë për rezultim në tarifa 
më të larta se sa që do të 
ishin. 

ZRRUM  mund të jetë 
subjekt i sfidimit nga lejimit 
të kthimit më të madh se sa 
është nevoja. 

 

Rigjenerim i plotë 
i kostos. 
(vazhdim) 

Grantet dhe asetet e 
dhuruara. 

 (si duhet ZRRUM  të trajtoj 
asetet e financuara nga 
grantet dhe kreditë e lehta) 

Për asetet e mëposhtme 
mos shtoni në vlerën e 
kapitalit rregullator dhe për 
te lartat vetëm amortizimin  
por trajtoni grantet si të 
ardhura të shpërndara në 
jetën e asteve. 

Rregullon një bazë për 
përcaktim të kthimit në 
kapital bazuar mbi 
investimet e bëra nga entiteti 
operues. 

 

Më shumë komplekse në 
përcaktim të vlerës së 
kapitalit rregullator. 

 

Më pak i hapur për sfida. 

ZRRUM duhet të trajtojë 
asetet e financuara nga 
grantet dhe ato të dhuruara 
nga ato të financuara 
përmes burimeve financiare 
të ofruesve të shërbimeve. 
ZRRUM duhet të aplikoj 
rregulla në përputhje me 
qasjen e menaxhimit të 
aseteve. 

 

ZRRUM  të merr parasysh 
strukturën kapitalit të 
ofruesve të shërbimeve në 
përcaktimin e tarifave, 
d.m.th. të përfshij kamatën e 
borxhit dhe riparimin e  
borxhit kryesor në tarifa  me 
kthim në drejtësi të 
përcaktuar nga ZRRUM. 

Mbron pozitën e ofruesve të 
shërbimeve sa i përket 
rrezikut dhe qarkullimit të 
parave. 

 

Në kundërshtim me teorinë 
konvencionale ekonomike  
se struktura e kapitalit nuk 
ka lidhje në performancën 
operative të biznesit. Subjekt 
i luhatjes së çmimit nëse 
ndryshon struktura e 
kapitalit. 

Analizë financiare 
komplekse. 

Struktura e 
kapitalit. 

Principe të përgjithshme 

(a duhet ZRRUM  të 
konsideroj strukturën e 
kapitalit të ofruesve të 
shërbimeve në procesin e 
përcaktimit të tarifave). 

 

ZRRUM  të merr parasysh 
strukturën kapitalit si çështje 
e brendshme e menaxhimit 
të ofruesve të shërbimeve, 
d.m.th. për ZRRUM të 
përcaktoj një kthim adekuat  
në kapitalin total nga ku 
ofruesit e shërbimeve mund 
të manaxhojnë me obligimet 
e borxheve të tyre.  

Në pajtim me teorinë 
konvencionale ekonomike  
se struktura e kapitalit nuk 
ka lidhje në performancën 
operative të biznesit (pos 
taksave). 

Ndihmon stabilitetin e çmimit  
pa marrë parasysh 
ndryshimet në strukturë të 
kapitalit. 

Ofruesi i shërbimeve i është 
ekspozuar rrezikut lidhur me 
huamarrjen. 

 

Analizë financiare e 
thjeshtësuar. 

Derisa të jetë rigjenerimi i 
plotë i kostos, ZRRUM duhet 
të konsideroj strukturën e 
kapitalit në tarifa me respekt 
të financimit të çfarëdo 
borxhi ekzistues  dhe 
mbajtjen e qarkullimit të 
parave. 

Sidoqoftë posa të arrihet 
rigjenerimi i kostos ZRRUM 
duhet të konsideroj 
strukturën e kapitalit të 
ofruesve të shërbimeve 
çështje për menaxhimin e 
tyre dhe jo çështje e 
rregullatorit. 
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Kategoria e gjerë Nën-kategoria Opsioni i politikave Përparësitë Mangësitë  Implikimet e ZRRUM  Pozita e preferuar 

Vlera kapitale e përcaktuar 
në vlerën e pronave në librin 
e kontabilitetit. 

 

Thjeshtë të përcaktohet 
bazuar në deklaratat 
financiare (regjistri i 
pronave) 

Nuk kap vlerën reale të 
investimeve pas lejimit për 
inflacion. 

Mund të përfshij pasurinë e 
dhuruar ose të trashëguar 
dhe kjo mund të lejojë 
padrejtësisht një kthim në 
kapital në prona të tilla. 

Do të duhet të lejojë për 
kalkulimet komplekse në 
përcaktimin e një kthimi 
adekuat në kapital  që lejon 
një përzierje të burimeve të 
fondeve. 

 

Vlera kapitale e përcaktuar 
në vlerën pronës në librin e 
kontabilitetit e përshtatur për 
inflacion. 

Thjeshtë të përcaktohet 
bazuar në deklaratat 
financiare (regjistri i 
pronave) përshtatur për 
qëllimet e tashme të 
kontabilitetit të kostos 

Mund të përfshij pasurinë e 
dhuruar ose të trashëguar 
dhe kjo mund të lejojë 
padrejtësisht një kthim në 
kapital në prona të tilla. 

Si më lartë. 

Vlera e kapitalit 
dhe kthimi ne 
kapital. 

Definicion për vlerën e 
kapitalit mbi të cilin mund 
të fitohet një kthim. 

 (cila është pozita e ZRRUM 
si rregullator i vlerës së 
kapitalit të ofruesve të 
shërbimeve?) 

 

Të përcaktojë një vlerë 
fillestare rregullatore të  
kapitalit bazuar mbi nivelin e  
investimeve aktuale dhe të 
shtojë investimet e reja në 
bazë dhe të ul amortizimin 
dhe të pronës të hedhura në 
pajtim me konceptin e 
planifikimit të menaxhimit. 

 

Dorëzon tarifa më të ulta se 
metodat tjera. 

Siguron një bazë për vlerë të 
drejtë të aseteve që 
reflekton koston reale të 
investimit të operatorëve. 

Siguron një bazë për 
adoptim të qasjes së 
menaxhimit të pronës në 
përcaktim të tarifave. 

Përcaktim të kthimit të lejuar 
në kapital të thjeshtësuar. 

Kërkon krijimin e 
udhëzimeve të kontabilitetit 
rregullator qe cakton 
metodologjinë në detaje. 

 

Posa të caktohen është më 
lehtë për rregullatorin të 
mirëmbaj një regjistër të 
vlerës së kapitalit rregullator 
të biznesit. 

 

ZRRUM duhet të caktoj një 
vlerë kapitale rregullatore që 
nuk duhet të tregojë ndonjë 
lidhje me vlerën e librit por të 
reflektojë nivelin aktual të 
investimit (përfshirë borxhet 
e investimit financiar). 
Investimet e reja duhet të 
shtohen ne bazën e kapitalit  
të nënshtruara ndaj masave 
lidhur me grantet e 
mbledhura dhe pronën e 
dhuruar. 

Konsiderim i posaçëm 
kërkohet për pronën 
nëntokësore (të fshehtë) ku 
mund të aplikohen rregulla 
tjera. 
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Kategoria e gjerë Nën-kategoria Opsioni i politikave Përparësitë Mangësitë  Implikimet e ZRRUM  Pozita e preferuar 

ZRRUM  të mos konsideroj 
kthimin në kapital si një 
pjesë e lejuar e tarifave. 

 

Minimizon tarifat. 

Thjeshtë në atë se nuk ka 
çështje reale me përcaktimin 
e vlerës rregullatore 
kapitale. 

Nuk mbulon koston e borxhit 
(kamatën) 

Nuk ka financa në diskonim 
për përmirësimin e 
shërbimeve apo zgjerim.  

Nuk mund të financoj 
riparimin e borxhit kryesor.  

Derisa pronësia shtetërore 
apo qeveritare mund të 
zgjedh të mos pret kthim në 
kapital dhe për këtë  
ZRRUM mund të jetë e 
obliguar të adoptoj këtë 
model. 

ZRRUM  të përcaktoj kthimin 
në kapital në bazë të pritjeve 
të tregut  që përdorin mjete 
të tilla siç është Modeli i 
Vlerësimit të pronës kapitale 
(CAPM). 

Atraktive për investimet e 
brendshme dhe të jashtme 
private në sektor. 

Implikime të pafavorshme të 
tarifave. 

Duhet të përdoret vetëm 
nëse investimi në sektorin 
privat është aplikuar d.m.th. 
jo adekuate të pritet kthimi 
në kapital me nivelet pa-
efikasiteti të sektorit publik. 

 

Rregulla komplekse në 
përcaktim të asaj se çka 
është kthim i drejtë në 
kapital por është e mundur 
të merr drejtimin nga 
shembujt e bërë diku tjetër 
në botë kthimet janë 
përkufizuar, p.sh. OFËAT 

Kthimi ne kapital 

(cila është pozita e ZRRUM 
lidhur me kthimin ne 
kapital?) 

ZRRUM  të përcaktoj kthimin 
në kapital në bazë të një 
minimum qarkullimi të 
parasë të nevojshëm. 

Minimizon tarifat. 

Atraktive për investimet e 
qeverisë dhe të donatorëve 
në sektor 

Jo-atraktive për investime të 
jashtme e brendshme  
private në sektor. 

Mund të jetë adekuate për 
modelin e tashëm të 
ofruesve të shërbimeve. 
Qeveria dhe aksionistët 
kryesor mund të deklarojnë 
pozitën e tyre lidhur me atë 
se çka kërkohet për kthimin 
në kapital. 

 

Deri në atë kohë që ofruesit 
e shërbimeve të arrijnë 
rigjenerimin e plotë të kostos 
çështja se çka është kthim i 
drejtë në kapital është e 
tepërt. 

Në aspektin afat shkurtë 
duhet të jetë i kufizuar vetëm 
në kërkesën për qarkullim të 
parasë. 

Sidoqoftë në aspektin afat 
mesëm dhe të gjatë ku 
pjesëmarrja e sektorit privat 
fillon në formë koncesionesh 
ose ngjashëm, ZRRUM  
mund të caktoj tarifat e 
sektorit privat ku në atë rast 
një lëvizje drejt CAPM ose 
ngjashëm mund të jetë 
adekuate. 

Të përcaktoj tarifat në bazë 
të një kthimi në kapital  ‘post 
taksa’. 

Lehtë të përcaktoj pritjet e 
tregut për kthim në kapital 
në bazë të një kthimi në 
kapital  ‘post taksa’.si 
kundërvënie ndaj bazës për  
‘para-taksa. 

Kalkulimi i  obligimit të 
taksave që përpara 
përcaktimit të tarifave. 

Nil 

Vlera e kapitalit 
dhe kthimi ne 
kapital. (vazhdim) 

Kthimi ne kapital dhe 
taksat 

 (cila është pozita e ZRRUM 
lidhur me taksat?) 

Të përcaktoj tarifat në bazë 
të një kthimi në kapital  
‘para- taksa’. 

Kalkulim i thjeshtë bazuar në 
nevojat e  parashikimit të 
obligimit të taksave që 
përpara. 

Përcaktimi i pritjeve të tregut 
për kthim në kapital para-
taksës është më kompleks. 

  

Nil 

Vetëm deri sa sektori privat 
është shërbim operativ nuk 
ka nevojë të konsideroj 
çështjen e taksave përveç 
se të ushqej vlerën e taksës 
në koston bazë. Kur sektori 
privat të jetë operues në 
sistem ZRRUM duhet të 
ekzaminoj se cila është 
qasja më adekuate.  
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Kategoria e gjerë Nën-kategoria Opsioni i politikave Përparësitë Mangësitë  Implikimet e ZRRUM  Pozita e preferuar 

ZRRUM  të rishikoj  tarifat   
çdo vjet. 

Siguron që tarifat i ndjekin 
kostot. 

Pa stimulime për efikasitet të 
përmirësuar pasi fitimet do 
të humbin në rishqyrtimin e 
ardhshëm. 

Rezultate në tarifën e lartë 
në vitet e hershme me tarifa 
që bien në vitet e 
mëvonshme. 

Jo atraktive për investues 
privat. 

Thjeshtë të rregullohen. Procesi Periudhat e rishqyrtimit 

(sa kohë duhet të ketë mes 
rishqyrtimit të tarifave 
kryesore?) 

ZRRUM  të rishikoj  tarifat   
në periudhë bazë (të themi 
çdo 3 - 5 vjet) me lejim për 
rregullim automatik për 
inflacion apo faktorë tjerë. 

 

Stimulime profiti që 
përmirësojnë efikasitetin. 

Tarifat e zbutura 
mundësisht. 

Atraktive për investime. 

Ofruesit e shërbimeve dalim 
ne fitime më të larta se fitimi 
i paraparë. 

 

ZRRUM  të paraqes metoda 
më komplekse të përcaktimit 
të tarifave. 

 

Për vitin 2007/8 tarifat duhet 
të përcaktohen në bazë 
vjetore në të cilën kohë 
politikat tarifore mund të 
zhvillohen me një komplet 
rregullash që mund të  
lejojnë periudha më të gjata 
mes rishqyrtimeve. 

  

 


