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Parathënie  

 

Një nga problemet e shumta me të cilat përballet sot ekonomia turistike e Kosovës, është 

identifikimi i strategjisë së mirëfilltë të zhvillimit të produktit turistik, si dhe përdorimi i 

strategjive të marketingut, të cilat do të orientojnë drejtë zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit. Në 

kohën e ekonomisë së tregut, politikat sektoriale  jo të favorshme në Kosovë, shpesh bëhen 

pengesë e zhvillimit të ndërmarrjeve turistike, edhe kur ato kanë kapacitet dhe potencial të 

zhvillimit. 

Mungesa e definimit të politikës së qartë turistike është një nga faktorët frenues të zhvillimit të 

turizmit në përgjithësi e orientimi kah zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm në veçanti. 

Sipas vlerësimeve, punimi ka vlerën shkencore praktike, sepse deri më tani nuk është bërë një 

hulumtim i tillë për Rajonin Turistik të Alpeve Shqiptare në Kosovë , në veçanti, dhe turizmit 

kosovar, në përgjithësi. Ky  punim, do të krijojë një bazë të mirë për të vazhduar me avancimin e 

punës në nxitjen e sektorit privat për të kompletuar produktin turistik të Kosovës. Në kohën e 

globalizimit, të zhvillimit ekonomik, konsumatori turistik nuk kërkon vetëm plotësim  funksional 

dhe emocional të nevojave, por njëkohësisht ai kërkon plotësim shpirtëror të nevojave, duke bërë 

përzgjedhjen e produktit dhe shërbimit turistik. 

Punimi ka pasqyruar rolin dhe rendësin e bashkëpunimit të aktorëve relevant( sektori publik, 

privat, komuniteti lokal dhe turisti)  për orientim kah zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm. Punimi 

ka analizuar katër grupe themelore të aktorëve që do të ndikojnë në zhvillimin  e turizmit dhe 

domosdoshmërinë e bashkëpunimit të tyre me qellim të arritjes të synimit të sektorit të turizmit 

për zhvillim të qëndrueshëm. Përmes rishikimit të literaturës kombëtare e ndërkombëtarë të 

turizmit, hulumtimit të realizuar përmes pyetësorit janë identifikuar pikat e forta dhe të buta të 

cilat duhet aktoret relevant ti përdorin dhe të arrijnë synimet e përcaktuara.  

Metodologjia e  përdorur në punim e cila është bazuar nga praktikat me të mira ka mundësuar 

nxjerrjen e konkludimeve dhe përfundimeve të cilat aktorëve relevant do të ju ndihmojnë në 

ndërmarrjen e veprimeve konkrete për të hartuar politika të favorshme sektoriale të cilat do të 

ndihmojnë zhvillimin dhe promovimin e turizmit të qëndrueshëm. 
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Abstrakt 
 

Ekonomia turistike e Kosovës mbizotërohet nga operatorë ekonomikë të vegjël dhe të mesëm, 

kurse operatorët ekonomikë të mëdhenj ende janë në procesin e privatizimit, prandaj për këtë 

arsye kërkohet që të gjendet strategji sektoriale e favorshme e cila në periudhë afatgjate do të 

sigurojnë qëndrueshmëri të operatorëve turistikë, duke ofruar një produkt turistik të diversifikuar. 

Bazuar në metodat dhe modelet e zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit të prezantuara në këtë 

punim për zhvillimin e qendrueshëm të turizmit operatoret turistik do të  kenë me të lehtë  që të 

kordinohen me komuniteti, sektorin publik për të përcjell mesazhin e qartë te turisti për poduktin 

turistik të destinacioneve të caktuara turistike.  

Analiza tregon mundësinë për aplikim dhe potencialin për integrim të tyre për planifikimin e 

turizmit. Duke u udhëhequr nga një egzaminim teorik propozohet një model që ndërlidh 

planifikimin e turizmit bazuar në komunitet. Për të egzaminuar diferencat ndërmjet modelit teorik 

dhe zbatimit praktik është studiuar Rajoni Turistik i Alpeve Shqiptare të Kosovës.   Zbulimet e 

këtij studimi i japin rëndësi të veçantë sfidave institucionale të cilat kërkojnë identifikim të 

përgjegjësive dhe koordinim të të gjithë aktorëve të përfshirë në proçesin e planifikimit dhe 

zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm. Rajoni turistik i marra në studim ofron komente kritike se si 

të ndihmohen planifikuesit e turizmit në  qasjen e tyre gjatë hartimit të politikes turistike  për të 

përmirësuar metodat e tyre në planifikimin dhe zhvillimin e turizmit të qëndrueshem i bazuar në 

komunitet, njëkohësisht tregohen drejtimet për kërkime të ardhshme në rajonet tjera turistike të 

Kosovës. 

 
Fjalët Kyç: Turizmi, zhvillim i qëndrueshëm, komuniteti, operatoret turistik, planifikimi i 

turizmit, marketingu i turizmit, rajoni turistik. 
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KREU I 
 

I. PROJEKTPROPOZIMI 

1.1  Parashtrimi i problemit 

 

Sot, gjithnjë e më shumë, turizmi po shndërrohet në sektor kryesor të ekonomisë me gjenerim të të 

hyrave financiare dhe krijim të mundësive për vende të reja pune. Mirëpo, si një nga sektorët ku 

pritet të përqendrohet rritja ekonomike e vendit në të ardhmen, turizmi ende nuk po e gjen veten në 

zhvillimin e mirëfilltë sektorial. Një nga problemet e shumta me të cilat përballet sot ekonomia 

turistike e Kosovës, është identifikimi i strategjisë së mirëfilltë të zhvillimit të produktit turistik, si 

dhe përdorimi i strategjive të marketingut, të cilat do të orientojnë drejt zhvillimit të qëndrueshëm 

të turizmit. Në kohën e ekonomisë së tregut, politikat fiskale jo të favorshme në Kosovë, shpesh 

bëhen pengesë e zhvillimit të ndërmarrjeve turistike, edhe kur ato kanë kapacitet dhe potencial të 

zhvillimit. Sa janë në gjendje të njohin e të kuptojnë operatorët turistikë parimet e turizmit të 

qëndrueshëm dhe strategjitë sektoriale dhe sa arrijnë të zbatojnë në praktikë, që në të shumtën e 

rasteve janë veprime ad‟hoc, do të identifikohen përmes këtij hulumtimi kërkimor shkencor. 

Kosova, nga e kaluara ka trashëguar një nivel të ulët të zhvillimit ekonomik, i cili ka qenë i 

shoqëruar me: masat e dhunshme ekonomike (shkatërrimi i sistemit ekonomik), lufta e fundit, 

procesi i ngadalshëm i privatizimit, investimet e huaja të drejtpërdrejta etj. në këtë kontest edhe 

sektori i turizmit ka qenë pjesë e pandashme e këtyre proceseve jo të mira. Sektori i turizmit është 

sektor heterogjen i cili kërkon aktivitete të koordinuara, si të sektorit publik ashtu edhe atij privat. 

Krahas zhvillimit të produktit turistik, që ka pasur vështirësi të theksuara, edhe marketingu ka 

qenë në një nivel të ulët, që të mos themi nuk ka pasur fare një organizim të marketingut si 

funksion i veçantë në kuadër të operatorëve turistikë, në veçanti, e sektorit të turizmit në 

përgjithësi. Turizmi është zhvilluar pa ndonjë plan dhe burimet turistike ende janë jashtë 

rrjedhave normale të zhvillimit të mirëfilltë të turizmit. 

Operatorët turistikë vazhduan me të njëjtin ritëm të zhvillimit, duke mos u orientuar kah 

qëndrueshmëria zhvillimore e produktit turistik, e as promovimit profesional, por duke u munduar 

të përfitojnë sa më shumë nga rasti pasi që ishte numër i konsiderueshëm i stafit ndërkombëtar i 
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vendosur përkohësisht në Kosovë dhe kërkesat e tyre ishin të vazhdueshme, sidomos për 

akomodim dhe ushqim. Vetëdijesimi i klientelës  turistike  dhe rritja e kërkesave për produkte e 

shërbime turistike i ka joshur operatorët turistikë të orientohen kah  ofrimi i produktit turistik, 

sipas standardeve dhe fillimisht të mendojnë për konkurrencën rajonale që kanë dhe gjetjen e 

strategjive të reja për të arritur pozitë më të mirë në tregun turistik. 

Ekonomia turistike e Kosovës, në veçanti, e sektori ekonomik në përgjithësi mbizotërohet nga 

operatorë ekonomikë të vegjël dhe të mesëm, kurse operatorët ekonomikë të mëdhenj ende janë 

në procesin e privatizimit, prandaj për këtë arsye kërkohet që të gjendet strategji sektoriale e 

favorshme e cila në periudhë afatgjate do të sigurojnë qëndrueshmëri të operatorëve turistikë, 

duke ofruar një produkt turistik të diversifikuar. 

Me këtë studim do të bëhet një analizë e gjendjes ekzistuese dhe identifikimi i strategjive të 

favorshme sektoriale, që të argumentohet nevoja e njohjes dhe zbatimit në praktikë, si dhe  të 

jepen rekomandimeve të nevojshme se si mund të zbatohen strategjitë e suksesshme nga 

operatorët turistikë. Po ashtu, ky punim do ju ndihmojë hartuesve të strategjisë sektoriale të 

turizmit në Kosovë. 

Hartimi dhe zbatimi i strategjive të përshtatshme do t‟i mundësojë sektorit të turizmit një zhvillim 

të qëndrueshëm të operatorëve turistikë në periudhë afatgjate, që do të ofrojnë produkte dhe 

shërbime turistike të cilat do të motivojnë klientelën vendore e ndërkombëtare për të qëndruar në 

Kosovë. Diferencimi i produkteve dhe pozicionimi sa më i mirë i tyre në treg, jo vetëm në vend, 

por edhe më gjerë, do të ndikojnë te operatorët turistikë për të ndryshuar tërësisht qasjen ndaj 

potencialeve turistike të Kosovës. Kjo do të mundësojë që produktet vendore, të jenë të kërkuara 

edhe nga klientela turistike ndërkombëtare, që do të vizitojnë Kosovën. 

Ky studim do të vë në pah të gjitha strategjitë aktuale të cilat i zbatojnë operatorët turistikë në 

Kosovë,  duke u bazuar në literaturën e përdorur për këtë punim, do të ofrohen rekomandime të 

qarta për aktorët relevantë të turizmit kosovar, bazuar në të gjeturat nga hulumtimi i realizuar në 

terren për përgatitjen e këtij punimi. 

1.2 Qëllimi i studimit 

 

Qëllimi i këtij studimi është që të studiohet zhvillimi i turizmit në Kosovë dhe konkretisht, 

nëpërmjet tij synohet të jepet një kontribut modest në zgjidhjen e modeleve më të mira të 
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zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm në këtë rajon. Ky studim do të mundësojë njohjen e 

strategjisë së përshtatshme, duke u bazuar në analizat e bëra, zhvillimin dhe zbatimin e strategjive 

në praktikë, krahasuar me strategjitë që hasen në literaturën shkencore, në turizëm si edhe nëi 

praktikat e mira të zbatuara nga bartësit e zhvillimit të turizmit në vendet me ekonomi turistike të 

konsoliduar. Përmes këtij studim do të përcaktohet roli dhe rëndësia e modelit të turizmit të 

qëndrueshëm për operatorët turistikë që operojnë me aktivitetet e veta turistike në  një mjedis 

konkurrues e që mund të përballen me oportunitete dhe rriskë që ju sjell ambienti rrethues. Pasi që 

punimi do të definojë rrugën më të mirë të mundshme për realizimin e qëllimeve përmes 

objektivave të definuara dhe planeve të detajuara, operatorët turistikë do ta gjejnë rrugën përmes 

të cilës mund t‟i realizojnë objektivat te veta afariste, e që janë jo vetëm futja dhe mbijetesa në 

treg, por maksimumi i fitimit dhe rritja e ndërmarrjeve përmes rritjes së pjesës së tregut, duke 

plotësuar kërkesat turistike.  

Në funksion të këtij qëllimi do të jepen vlerësime në lidhje me modelin e turizmit të 

qëndrueshëm, që do të sigurohet nga operatorët turistikë kosovarë përmes pyetësorëve, gjithashtu 

do nxirren edhe përfundime nga studimi i problemeve aktuale të operatorëve turistikë në  Rajonin 

Turistik të Alpeve Shqiptare.  

1.3 Objektivat e studimit 

 

Për të përmbushur qëllimin e studimit, u përpiluan objektivat përmes të cilave synohet njohja me 

aspektet teorike në lidhje me problemet e qëndrueshmërisë së zhvillimit të turizmit (sipas 

autorëve të ndryshëm), 

 Përcaktimi i metodologjisë së studimit, 

 Analiza e pyetësorëve, 

- Për komunitetin lokal, 

- Për operatorët turistikë, 

- Për sektorin publik, 

- Për turistët. 

 Nxjerrja e përfundimeve, formulimi i rekomandimeve; 
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 Studimi do të realizohet, konkretisht, nëpërmjet analizës dhe identifikimit të pikave të 

forta & të dobëta, do të mundësojë zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit për Rajonin 

Turistik të Alpeve Shqiptare; 

 Analizimi dhe identifikimi i motiveve dhe vështirësive të operatorëve turistikë në sektorin 

e akomodimit për orientimin të tyre kah qëndrueshmëria zhvillimore; 

 Analizimi dhe identifikimi i motiveve dhe vështirësive të operatorëve turistikë në sektorin 

e turizmit familjar për orientimin e tyre kah qëndrueshmëria zhvillimore; 

 Analizimi dhe identifikimi i motiveve dhe vështirësive të turoperatorëve turistikë për 

orientimin e tyre kah qëndrueshmëria zhvillimore. 

1.4 Konsiderata etike 

 

Me përgjegjësi të plotë morale deklaroj se punimi është origjinal imi, kurse pjesët nga literatura e 

përdorur në këtë punim, ose të thëna nga dikush tjetër, janë  paraqitur përmes referencave në 

punim dhe në fund të punimit, në pjesën e bibliografisë dhe të referencave. Po ashtu iu kam 

përmbajtur edhe pjesës tjetër etike, sa i përket konfidencialitetit përballë të intervistuarve, të cilët 

në disa raste kanë kërkuar që disa nga të dhënat e deklaruara nga ata, të mos publikohen. 

1.5 Arsyet për zgjedhjen e temës 

 

Ndër arsyet të cilat më kanë nxitur që ta zgjedh këtë punim për punim doktorate janë: 

 Deri më tani në Kosovë është bërë shumë pak në hulumtimet për zhvillimin e turizmit të 

qëndrueshëm, që të mos thuhet se nuk është publikuar asnjë punim; 

 Nuk ka ende strategji të zhvillimit ekonomik të Kosovës, e as strategji të zhvillimit të 

turizmit; 

 Nuk ka asnjë hulumtim rreth strategjive të cilat zbatohen nga operatorët, turistikë 

kosovarë; 

Ky punim do të shërbejë si pikënisje e hulumtimit në sektorin e turizmit të Kosovës dhe do të 

kontribuojë në orientimin kah qëndrueshmëria zhvillimore, duke përfshirë edhe turizmin si sektor 

të rëndësishëm ekonomik në zhvillim të qëndrueshëm. 
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KREU II 

2 RISHIKIM LITERATURE 
 

2.1 Hyrje 

 

Rishikimi i literaturës duhet të demonstrojë aftësinë e kërkimit lidhur me vlerësimin objektiv të të 

dhënave, si dhe do të identifikojë metodat që mund të jenë në aspektin metodologjik të 

përshtatshme për problemin e parashtruar në kërkim. Rishikimi i literaturës organizohet sipas 

temave që vlerësohen se mbajnë lidhjen logjike, në një rrjedhë të arsyeshme të informacionit, në 

mënyrë që të rritet kuptimi dhe përdorimi maksimal i informacionit.
1
  

Për problemin e parashtruar në ketë punim, rishikimi i literaturës është i fokusuar në dy aspekte 

themelore. Aspekti i parë ka të bëjë me qëndrueshmërinë zhvillimore të turizmit, me qëllim të 

kuptimit të domosdoshmërisë për orientimin kah  zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm dhe me 

rolin e aktorëve relevantë në orientim kah zhvillimi i qëndrueshëm i turizmit. 

Aspekti i dytë i rishikimit të literaturës do të mundësojë prezantimin e modeleve të praktikave më 

të mira për identifikimin dhe shpjegimin e mundësive për politika turistike të favorshme, që 

mundësojnë qëndrueshmëri zhvillimore të turizmit. 

2.2  Qëndrueshmëria e zhvillimit 

 

Në kohën kur ekonomia globale gjendet në një periudhë me plot ndryshime, përpjekjet për 

orientim për zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, kanë përparësi në ofrimin e zgjidhjeve të reja 

për vendimmarrësit, të cilët me hulumtimet e bëra, nxisin debate për zhvillimin e qëndrueshëm 

ekonomik. Zhvillimi ekonomik u ofron qytetarëve një zhvillim i cili do të mund të përmbushë 

nevojat e së tashmes, por pa dëmtuar kapacitetin për plotësimin e nevojave për brezat e ardhshëm. 

Ky mendim i ri ekonomik, prioritet të vetin ka qytetarin të cilin e vendos në qendër të vëmendjes 

për vendimmarrësit politikë. 

                                                 
1
 Mirjam Dibra , Bizneset Turistike përballë Modelit të Turizmit të Qëndrueshëm, Temë e disertacionit, Tiranë 

  2010.Temë  e disertacionit për doktorat , Tiranë 2010 f.17 
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Koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm, që është duke u ndërtuar sot, është shumë ndryshe nga 

konceptet ekonomike të mëparshme, e sidomos të ekonomisë pas krizës ekonomike të viteve `30 

të shekullit të kaluar, sepse ky koncept i zhvillimit të qëndrueshëm ofron ide të reja rreth asaj se si 

të organizohen themelet e një ekonomie të qëndrueshme në këto momente kritike dhe kur ka 

shenja të qarta se ekonomia globale nuk mund të lëviz drejt rritjes industriale, pa përfunduar në 

fatkeqësi gjithseje. 

Zhvillimi i qëndrueshëm është përcaktuar në mënyra të ndryshme nga mendimtarë të ndryshëm. 

Përkufizimi më i njohur dhe më i pranuar gjer me tani është: ,,Zhvillim që plotëson nevojat e së 

tashmes, pa dëmtuar aftësinë e brezave të ardhshëm për të plotësuar nevojat e tyre”  

,,Ekonomia është, në radhë të parë, një subsistem i shoqërisë njerëzore i cili është në vetvete, në 

radhë të dytë, një subsistem i tërësisë së jetës në Tokë. Dhe, nuk ka subsistem që mund të 

zgjerohet përtej kapacitetit të sistemit të përgjithshëm, pjesë e të cilit është".
2
 

Parimet e ekonomive të reja, përfshijnë: 

 Fuqizimin sistematik të njerëzve, si bazë për njerëzit e përqendruar në zhvillim. Kjo është 

bazuar në një panoramë reale të natyrës njerëzore, duke pranuar se njerëzit janë egoistë, të 

bashkëpunimit dhe konkurrues. 

 Ruajtjen sistematike të burimeve dhe të mjedisit, si bazë për zhvillim të qëndrueshëm për 

mjedisin.  

 Evolucionin, nga një "pasuri e kombeve" modeli i jetës ekonomike, në një botë model dhe nga 

ekonomia ndërkombëtare në një sistem ekonomik ekologjikisht të qëndrueshëm. 

 Restaurimin e faktorëve politikë dhe etikë për një vend qendror në jetën ekonomike dhe respekt 

për vlerat cilësore, jo vetëm për ato sasiore, respekt për vlerat femërore, jo vetëm për ato 

mashkullore. 

Këto parime janë të rëndësishme për çdo segment të jetës ekonomike, të mendimit në çdo nivel, 

duke filluar nga ato personale dhe familjare. Politikat e reja ekonomike për zhvillim të 

qëndrueshëm do të fokusohen më shumë drejtpërdrejt tek njerëzit, si qytetarë aktivë dhe riciklimin 

e një pjese të të ardhurave publike drejtpërdrejt qytetarëve.
3
 

                                                 
2
 Porritt, Jonathon (2004). Making the Net Work: Sustainable Development in a Digital Society 

3
James  Robertson  A  Report  for  the  European  Commission”  The  new  economics  of sustainable 
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Pikërisht, krizat mjedisore të perceptuara dhe përgjigjet globale në vitet 1960 dhe 1970 ishin 

origjina e konceptit të zhvillimit të qëndrueshëm. Gjatë viteve „80 u bënë më të dukshme 

problemet mjedisore globale. Ne fakt, individualisht problemet dhe shkaqet e tyre nuk ishin të 

reja. Por efektet akumuluese të rritjes së popullsisë, të kombinuara me forcën udhëheqëse për 

kushte ekonomike me të mira dhe të shtuara nga shkenca dhe teknologjia globale, ushtrojnë 

presion mbi burimet e kufizuara dhe tolerancat e Tokës. Për t‟i korrigjuar këto probleme, kërkohej 

një konceptim real i situatës, ndryshim themelor në stilin e të jetuarit.
4
 

Kombet e Bashkuara formuan Komisionin Botëror për Mjedisin dhe Zhvillimin në vitin 1983, si 

një organizëm ndërkombëtar me shkencëtarë, ekonomistë e udhëheqës politikë, të kryesuar nga 

Gro Harlem Brundtland, Kryeministre e Norvegjisë, e cila u angazhua për të eksploruar problemet 

urgjente dhe për të dhënë rekomandimet për veprim të ndryshim për të ardhmen. Nga ky realitet 

vjen koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm, si një përpjekje për të bashkërenduar konfliktet e 

dukshme midis mbrojtjes mjedisore, zhvillimit ekonomik dhe cilësisë së jetës. Ky koncept u 

formatizua për herë të parë në vitin 1987 nga Komisioni Botëror për Mjedisin dhe Zhvillimin me 

publikimin e raportit ,,E ardhmja jonë e përbashkët‟‟, i njohur si Raporti i Brundtlandit.
5
 

2.2.1 Historiku i qëndrueshmërisë së zhvillimit 

 

Zhvillimi i qëndrueshëm nuk është një ide e re, si koncept ka marrë vlerësim në të gjitha sferat e 

shoqërisë së sotme moderne, si në jetën politike, publike e cila udhëheq politikat e tanishme për 

rritje dhe zhvillim në nivel global, ashtu edhe në ato kombëtare e lokale. Me qëllim të kuptimit 

më të lehtë të zhvillimit të qëndrueshëm, është e nevojshme që të dihet se si ka arritur të 

zhvillohet kjo ide.  

Swarbrooke, vlerëson si referim të parë për qëndrueshmëri Perandorinë Romake, sepse romakët u 

fokusuan në zhvillimin e qyteteve dhe vendbanimeve të tyre në mënyrë të planifikuar dhe të 

matur, me një vizion për drejtimin e zgjerimit të së ardhmes së tyre
6
.  

Gjithashtu, edhe praktikat tradicionale të bujqësisë, të tilla si ndryshimi i kulturave të mbjella në 

të njëjtin vend, ishin gjithashtu të bazuara mbi parimet e qëndrueshmërisë. Fermat tradicionale 

                                                 
4
 Middleton, V.T.C  & Hawkins, R. Suistainable and Tourism, A Marketing Perspektive 1998 Boston 

5
 Mirjam Dibra, Bizneset Turistike përballë Modelit të Turizmit të Qëndrueshëm, Temë e disertacionit për  

   doktoratë, Tiranë 2010 f. 18.  
6
 Swarbrooke.J.Suinstajbel Tourism Management , 2002 Londër CABI Publishing 
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menaxhoheshin më shumë për të ruajtur tokën se sa për të shkatërruar kapacitetin produktiv të 

tokës, me qëllim që ajo të vazhdonte të ishte mbështetje për prodhimin ushqimor për një kohë të 

gjatë. Revolucioni industrial çoi në urbanizim të zonave të mëdha dhe presion më të madh mbi 

mjedisin natyror, duke i shfrytëzuar këto burime për fitime afatshkurtra. Filloi të kuptohej se në 

qoftë se industrializimi i globit lihej i pakontrolluar, do kishte pasoja mbi mjedisin dhe shoqërinë. 

Një numër publikimesh i viteve „60 dhe „70 kishte të bëjë me shqetësimin se e ardhmja e tokës 

ishte e kërcënuar, sepse popullsia globale ishte duke u rritur tepër shpejt dhe nuk ishte e 

qëndrueshme në lidhje me burimet e Tokës. 

Ekonomia e re reflekton kërkesën në rritje, në nivel global, për mënyrat e reja të jetës ekonomike, 

duke rritur kujdesin për ruajtjen e Tokës dhe burimet e saj, si dhe për fuqizimin e shoqërisë për 

plotësimin e nevojave të saj, e cila është ndërthurur me konceptin e kapacitetit bartës. Shqetësimet 

aktuale të shoqërisë sonë janë për shkak të veprimeve të pamatura për të ndihmuar 

qëndrueshmërinë. 

Sipas WCED, zhvillimi i qëndrueshëm u përcaktua në këtë raport ,,si zhvillim që plotëson nevojat 

e tanishme pa komprometuar mundësinë e brezave të ardhshëm për të plotësuar nevojat e tyre‟‟
7
.  

Në takimin e WTO në Rio Earth Summ, në vitin 1992, duke u bazuar në Raportin E Brundlandit, 

u miratua një plan i gjerë veprimi ,,AGJENDA 21‟‟ për implementimin e zhvillimit të 

qëndrueshëm për dekadat e ardhshme.
8
  

Mendimtari Stabler thotë se progresi për zhvillimin e mbështetjen e konceptit të zhvillimit të 

qëndrueshëm ka qenë i shpejtë. Pas Raportit të Brundlandit, progresi mbështetës i mëtejshëm i tij 

shpjegohet me atë se koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm shoqërohet me nocionin e balancimit- 

një balancim i drejtë midis nevojës për zhvillim dhe për ruajtje mjedisore. Në këtë mënyrë, 

kuptimi apelues i konceptit afron perspektivë zhvillimi për mbështetësit e rritjes së vazhduar dhe 

perspektivë qëndrueshmërie për ambientalistët dhe përkrahësit e rritjes së ngadaltë ose të drejtimit 

për zhvillim gradual. Duke sintetizuar këto dy qëndrime kontradiktore, zhvillimi i qëndrueshëm 

përfaqëson mundësi atraktive të zhvillimit të vazhdueshëm ekonomik që nuk tejkalon kapacitetin 

mbajtës ekonomik, social-kulturor, mjedisor të tokës‟‟.
9
  

                                                 
7
 WCED, Our common future , 1987 Oxford , Oxford University Press 

8
 WTO,  Wat tourism managers Need to Know, A Practical Guide to Development and Use of Indicaturs  of 

   Sustaible Tourism 1996,  Madrid. 
9
 Stabler, Tourism and Suistainability, Principels and Practice 1997 Wallingford, CABI International. 
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2.2.2  Qëllimet e qëndrueshmërisë së  zhvillimit 

 

WCED thotë qëndrueshmëria është arritur përmes strategjive të zhvillimit të qëndrueshëm, është 

një koncept që mori kuptim real në saje të Raportit të Brundtlandit. Koncepti i zhvillimit të 

qëndrueshëm lindi nga besimi që rritja ekonomike, megjithëse është e rëndësishme për komunitet, 

ka kufizime. Por, sipas raportit të Brundtlandit, koncepti i zhvillimit të qëndrueshëm nuk lë të 

kuptohet për kufizime absolute, por kufizime të imponuara nga gjendja e tanishme e teknologjisë 

dhe organizimit social për burimet mjedisore dhe nga aftësia e biosferës për të absorbuar efektet e 

aktiviteteve njerëzore. 
10

 

Zgjuarsia njerëzore dhe evoluimi i mjeteve teknologjike duhet të mundësojnë punën brenda 

këtyre kufizimeve për mbijetesën afatgjate të burimeve mjedisore. 
11

 

Në thelb, zhvillimi i qëndrueshëm përkrah përdorimin e zgjuar dhe ruajtjen e burimeve për të 

mbajtur mbijetesën afatgjate të tyre. Kjo sepse, siç pohon Unioni Konservues Botëror, zhvillimi i 

qëndrueshëm është një proces i cili kërkon që zhvillimi të ndodh pa degraduar ose harxhuar 

burimet të cilat e bëjnë të mundur zhvillimin
12

.  

Sipas WTO, në këtë mënyrë, burimet mbesin të afta të mbështesin brezat e ardhshëm po aq mirë 

sa edhe brezat e tanishëm
13

.  

Swarbrooke mendon se, për të arritur zhvillim të qëndrueshëm, siç pohon rritja ekonomike, duhet 

të ndodh në një mënyrë ekologjikisht të shëndoshë dhe shoqërisht të barabartë.
14

 

Një përmbledhje e këtyre komponenteve jep tri dimensionet e përgjithshme të qëndrueshmërisë: 

dimensionin ekonomik, ekologjik dhe social, që janë tri shtyllat bazë të zhvillimit të 

qëndrueshëm. Raporti i Brundlandit theksoi rëndësinë e balancimit dhe të integrimit të 

dimensionit ekologjik, ekonomik dhe social të zhvillimit të qëndrueshëm.
15

 

 

 

                                                 
10

 WCED,  Our common  future, Oxford 1987, Oxford University Press  
11

 Bramwell B. & Lane, B.  Sustainable Tourism , an evolviong global approach1993  Jurnal of Sustainable  

    Tourism , nr.1 
12

 Eber, S. Beyond the Gren Horizon, Adiskussion Paper of Principels for Sustainbel Tourism  1992 Tourism 

    Consern &Word Wildlife Fund. 
13

 WTO, Sustainable Tourism Development, Guide for local planer 1993 Madrid. 
14

 WTO, 1993, Sustainable Tourism Development, Guide for local planer 1993 Madrid 
15

 WCED, 1987 , Our common  future, Oxford 1987, Oxford University Press 
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2.2.3 Mendimet rreth qëndrueshmërisë së zhvillimit 
 

Raporti i Brundtlandit ishte revolucionar në atë që ai prezantoi lidhjen e mjedisit me rritjen 

ekonomike. Por, ideja e zhvillimit të qëndrueshëm ka evoluar nga një koncept strikt mjedisor tek 

një koncept që përfshin çështjen e barazisë për qasje në burimet natyrore. Barazia për qasje krijon 

mirëqenie njerëzore dhe shpërndan kosto dhe dobi (sociale, ekonomike dhe mjedisore). Hunter 

përmblodhi çështjen e barazisë duke deklaruar se barazia nënkupton përpjekje për të plotësuar 

gjithë nevojat bazë dhe, ndoshta, plotësimin e dëshirave njerëzore, sikurse tani edhe në të 

ardhmen. Po ashtu, Hunter, pohon disa interpretime të zhvillimit të qëndrueshëm të cilat e 

konsiderojnë barazinë midis specieve pengesë, në veçanti të së drejtës së qenësishme të qenieve 

jonjerëzore për të ekzistuar përtej çdo vlere utilitare të imponuar nga njerëzit.
16

 

Qëndrueshmërinë Robson & Robson e konsideron të jetë një term utopik, mendimin e tij e 

argumenton me atë se qëndrueshmëria e vërtetë nuk mund të sigurohet, sepse çdo ndryshim në 

mjedis ose shoqëri do të ndikojë në përdorimin e burimeve nga brezat e ardhshëm
17

. 

Alipour mendon se, edhe pse zhvillimi i qëndrueshëm mund të konsiderohet si një koncept i 

paqartë, ai ka arritur përdorim të gjerë si një objektiv politik që integron shqetësimet mjedisore 

dhe të zhvillimit
18

 

Pavarësisht ndryshimeve në përkufizime, aspekti më rëndësishëm i konceptit të zhvillimit të 

qëndrueshëm është që së paku në teori, ai tregon një shpresë për një formë alternative të zhvillimit 

ekonomik në të cilin mjedisi natyror mund të mbrohet, ekonomia të zhvillohet, si dhe barazia të 

arrihet tek të gjithë, në të njëjtën kohë. Niveli në të cilin jemi të suksesshëm në këtë arritje të 

njëhershme është nivel i arritjes së qëndrueshmërisë.
19

 

Zhvillimi i qëndrueshëm nuk është një ide e re, autor të ndryshëm kanë përcaktuar perandorin 

Romake si ndër referimet e para të qëndrueshmërisë, sepse romaket fokusuan zhvillimin e 

qyteteve dhe vendbanimeve të tyre në mënyrë të planifikuar dhe të mirë përcaktuar , me vizion 

drejt zgjerimit të ardhshëm të tyre.
20

 

                                                 
16

 Hunter, C. Sustainable Tourism as an adaptive paradigm 1997 Annals of Tourism Resach nr 24/4: 850-867 
17

 Robson J. & Robson I.  From shareholders, critical issues for tourism marketers 1996 Tourism Managment,  

    nr. 17/7, 583-580 
18

Alipour, H. Tourism Development with Planin Paradigms,  1996 , The Cas of Turkey, Turqi nr. 17/5, 365-377 
19

Jespon Jr., 2001, Sustainability and Planing, Journal of planning Literature, nr. 154/4, 499-510.  
20

 Klodiana Gorica, Menaxhimi i Turizmit të Qëndrueshëm, Tiranë 2015, f.7.  
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2.3 Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm  

 

Termi turizëm përdoret për udhëtime, kryesisht për argëtim, ai është tërësia e veprimtarive 

njerëzore të realizuara në funksion të këtyre udhëtimeve, që shërben për të kënaqur nevojat e 

turistëve
21

.  

Turizmi, si një nga sektorët e rëndësishëm të ekonomisë, është një proces në vazhdim dhe një nga 

sektorët me rritje më të shpejtë ekonomike në nivel global, i cili me zgjerimin e vet zhvillimor, 

gjatë 50 viteve të fundit, është shndërruar në industri globale. Gjatë zhvillimit të vet sektorial, jo 

rrallë herë, turizmi ka qenë i nënvlerësuar mjaft, kohët e fundit me kontributin e vet në zhvillimin 

ekonomik, ka qenë  një komponent qendrore e zhvendosjes ekonomike, sociale dhe kulturore, që 

ka lënë gjurmët e tij në përmasa botërore në dy dekadat e fundit. 

Turizmi i qëndrueshëm përfshin përgjegjësinë sociale, një përshkrim të fortë ndaj natyrës dhe 

integrimin e njerëzve lokalë në çdo operacion apo zhvillim turistik.
22

  

Zhvillimi i qëndrueshëm, gjatë zhvillimit të vet, integron tre faktorë të qëndrueshmërisë: problemet 

ekonomike, sociale dhe mjedisore. Këto tri çështje mjaft të rëndësishme të shoqërisë së sotme, të 

cilat i integron zhvillimi i qëndrueshëm, mund të përshkruhen si tre rrathë të vendosur në një 

diagram. Venn, për të përcjellë idenë se këto aspekte të qëndrueshmërisë janë reciprokisht të 

ndërvarura, përmes këtij modeli tregon se shoqëria dhe ekonomia janë të varura nga natyra. 

Turizmi mund të ketë ndikime ekonomike, sociale, kulturore dhe mjedisore në komunitetet lokale 

dhe rajonale. Ai stimulon dhe diversifikon ekonominë, kur ajo mbështetet në një bazë relativisht 

të kufizuar dhe mundëson përmirësimin e infrastrukturës. Prandaj, sfida është të gjejmë mjete për 

të mbështetur zhvillimin e qëndrueshëm të turizmit. Siç është demonstruar nga UNEP dhe 

UNWTO, investimet në turizmin e gjelbër dhe të qëndrueshëm janë mjet për të krijuar vende pune 

dhe për të zvogëluar varfërinë, duke përmirësuar njëkohësisht rezultatet mjedisore
23

 

Turizmi i qëndrueshëm përkufizohet nga Organizata Botërore e Turizmit (OBT), Këshilli i 

Turizmit (WTTC) dhe nga Këshilli i Tokës si: 

                                                 
21

 Vjollca Bakiu  Ekonomia e Turizmit 2011 Tiranë f.12 
22

 Vjollca Bakiu, po aty, f.161. 
23

 Kapitulli për turizmin në raportin e Ekonomisë së Gjelbër, i përgatitur bashkërisht nga UNEP dhe UNWTO (2011), 

në dispozicion në http://www.unep.org/greeneconomy/Portals/88/documents/ger/GER_11_Tourism.pdf (18/01 / 

2013). 
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“Zhvillim i qëndrueshëm i turizmit i cili i plotëson nevojat e turistëve aktualë dhe vendeve 

pritëse, ndërkohë që mbron dhe forcon mundësitë për të ardhmen. Ai nënkupton menaxhimin e të 

gjitha burimeve në mënyrë të tillë që të plotësohen nevojat ekonomike, sociale dhe estetike, 

ndërkohë që ruan integritetin kulturor, proceset bazë ekologjike, diversitetin biologjik dhe 

sistemet në mbështetje të jetës. Produkte të qëndrueshme turistike janë ato produkte të cilat 

funksionojnë në harmoni me mjedisin, komunitetin dhe kulturën lokale, në mënyrë që këto të jenë 

përfituese dhe jo viktima të zhvillimit të turizmit
24

. 

2.3.1 Faktorët përcaktues të zhvillimit të turizmit 

 

Për faktorët e zhvillimit të turizmit, Vjollca Bakiu, thotë: “Burimet e disponushme të një vendi për 

zhvillimin e turizmit, apo ato që quhen ndryshe potenciale turistike të një vendi, përbëjnë faktorët 

përcaktues për sigurimin e ,, prodhimit” të bashkësisë së produkteve dhe shërbimeve turistike, apo 

ato që mundë t‟i japin emrin disa vendeve apo zonave të ndryshme si destinacione turistike. Këta 

faktorë janë: 

 Burimet natyrore; 

 Pasuritë historike, artistike dhe kulturore, 

 Burimet njerëzore, 

 Burimet në kapitale dhe në infrastrukturë. 

Varësisht nga përdorimi dhe menaxhimi i mirë i këtyre burimeve të një vendi, mund të shpjegohet 

pozicionimi që zë vend në tregun global të turizmit, në përputhje me modelet më të mira të 

zhvillimit dhe menaxhimit të tyre
25

. 

2.3.2 Historiku i zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm 

 

Swarbrooke, debati rreth turizmit të qëndrueshëm është pjesërisht i ndikuar nga diskutimet rreth 

konceptit të zhvillimit të qëndrueshëm. Por, në të njëjtën kohë, ka vazhduar një debat paralel me 

dekada të tëra që kanë çuar në pranim të gjerë të konceptit të turizmit të qëndrueshëm. Kur 

turizmi masiv u bë fenomen, që nga vitet 1960, dolën mjaft publikime të rëndësishme të cilat 

hapën rrugën drejt konceptit të turizmit të qëndrueshëm. Këto publikime tërhoqën vëmendjen e 

                                                 
24

 www.coastlearn.org/al/tourism/con_tourism.html 
25

 Vjollca Bakiu, Ekonomia e turizmit, Tiranë 2011,f.19. 
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shoqërisë mbi ndikimet potenciale negative të rritjes së turizmit masiv në të ardhmen e afërt. Me 

njohjen e ndikimeve negative të turizmit, një sërë nismash u ndërmorën nga sektori publik për 

menaxhimin e turizmit përmes teknikave të menaxhimit të vizitorëve. Por iniciativat në shkallë të 

vogël të menaxhimit të turizmit ishin projektuar për të përmirësuar veprimet e skajshme të 

turizmit në periudhë të shkurtër dhe nuk kërkonin të ndryshonin natyrën e turizmit si një e tërë
26

. 

Nëpërmjet deklaratës, Organizata Botërore e Turizmit, e njohur si Deklarata e Manilës, e dalë nga 

Konferenca për Turizmin Botëror, në vitin 1980, qartësoi natyrën reale të turizmit në të gjitha 

aspektet e tij dhe rolin që turizmi duhet ta luajë në një botë ndryshimesh të rëndësishme dhe 

dinamike dhe përgjegjësitë e shteteve për zhvillimin e përmirësimin e turizmit.
27

  

Turizmi i qëndrueshëm realisht u shfaq si koncept në Kongresin XLI të Shoqatës Ndërkombëtare 

të Ekspertëve Shkencorë për Turizëm, që u mbajt në vitin 1991. Aty, turizmi i qëndrueshëm ishte 

përcaktuar si një turizëm që do të mbajë një balanc midis interesave sociale, ekonomike dhe 

mjedisore dhe që duhet të integrojë aktivitetet ekonomike dhe të kohës së lirë për të përmirësuar 

ruajtjen e vlerave natyrore dhe kulturore. 

Zyrtarisht, WTO dha përkufizimin e konceptit të turizmit të qëndrueshëm, që është akoma i 

vlefshëm. Sipas këtij përkufizimi:,, Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm është ai që i plotëson 

nevojat e turistëve dhe rajoneve pritëse të tanishme, ndërsa mbron dhe përmirëson oportunitetet 

për të ardhmen. Ai shihet si drejtues në menaxhimin e të gjitha burimeve, ashtu që nevojat 

ekonomike, sociale dhe estetike të mund të plotësohen, ndërsa mban integritetin kulturor, proceset 

ekologjike kryesore, diversitetin biologjik dhe sistemet mbështetëse të jetës.
28

 

Megjithëse turizmi nuk ishte përfshirë në agjendën 21, njohja e rëndësisë së qëndrueshmërisë në 

turizëm nga qeveritë, organizatat ndërkombëtare, organizatat joqeveritare dhe sektori privat i 

industrisë turistike, rezultoi në formulimin e agjendës 21 për industrinë e udhëtimit dhe turizmit 

në vitin 1996, e cila u përpilua nga WTO, në bashkëpunim me WTTC dhe EC. Ky dokument 

ofron sugjerime praktike për bizneset dhe qeveritë për implementimin e turizmit të qëndrueshëm.  

                                                 
26

 Swarbrooke, J. Sustainable Tourism Managment , 2002,  Londër  Cabi Publishing. 
27

 WTO Deklarata e Manilës 1980, 
28

 WTO 1993 
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Në vitin 1994, Konferenca Ndërkombëtare rreth Qyteteve të Qëndrueshme, e mbajtur në Aalborg-

Danimarkë, ishte origjina për Charterin Evropian për Qëndrueshmëri dhe më vonë për Charterin 

Botëror të Turizmit të Qëndrueshëm, të krijuar në Lanzarote në vitin 1995.
29

  

Charter-a të ndryshëm të krijuara vendosën një theks të veçantë në ruajtjen e trashëgimisë 

kulturore dhe të mjedisit natyror tek destinacionet turistike dhe i dhanë rendësi të madhe 

interesave të komunitetit lokal. Ato gjithashtu apeluan për më shumë bashkëveprim dhe kontribut 

nga akterët e niveleve të ndryshme.  

Brenda charterave ishin bërë përpjekje për të treguar se çfarë është qëndrueshmëria për turizmin: 

zhvillimi i turizmit duhet të bazohet mbi kriterin e qëndrueshmërisë, i cili do të thotë se ai duhet të 

jetë ekologjikisht jetëgjatë, ekonomikisht i dobishëm, po aq mirë sa edhe i barabartë shoqërisht, 

estetikisht për komunitetet lokale.
30

  

Në vitin 1999, Asambleja e Përgjithshme e UNWTO, miratoi Kodin Global të Etikës për 

Turizmin, i cili ofron parime për të drejtuar aktorët e turizmit për zhvillim të përgjegjshëm dhe të 

qëndrueshëm të turizmit në mbarë botën. Ky mjet është kryesor për të ndihmuar minimizimin e 

ndikimeve negative mbi mjedisin dhe trashëgiminë kulturore, ndërsa maksimizojnë dobitë për 

rezidentët e destinacioneve turistike.
31

  

2.3.3 Përkufizimet bashkëkohore për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm 

 

Për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm, Vjollca Bakiu jep këtë përkufizim, ku thekson se 

zhvillimi i qëndrueshëm është theksuar si ,,E ardhmja jonë e përbashkët‟‟ dhe përkufizimi i saj 

jepet si: ,,Plotësim i nevojave të brezit të sotëm pa komprometuar aftësinë e brezave që vijnë për 

të plotësuar nevojat e tyre” 
32

 

Përvoja e mjaft vendeve ka demonstruar se planifikimi i zhvillimit të turizmit mund të sjellë 

përfitime dhe ruajtje të tregjeve turistike të kënaqshme
33

.  

Në vitet ‟90 u rrit vëmendja ndaj qëndrueshmërisë, si në aspektin ekonomik, ashtu dhe në atë 

ambiental. Për të zhvilluar një turizëm të qëndrueshëm kërkohet partneritet, integrim, përfshirje e 

komunitetit dhe administrim ambiental
34

. 

                                                 
29

 Weaver, D. Sustainable Tourism , Theary and Practice(2006, Angli, Elsevier Butterworth Heinemann. 
30

 Aronsson, I. The Developmnet of Sustainable Tourism,  2000Londër, Continuum 
31

 WTO 2004 

32 Prof.dr. Vjollca Bakiu, Ekonomia e turizmit, Tiranë, 2011 f.160 

33  Klodiana Gorica & Edmond Kadiu, Politikat e turizmit, Tiranë 2013, f. 31. 
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Janë identifikuar katër drejtime të planifikimit të turizmit: 1. boosterism-më shumë është më mirë, 

2. një drejtim ekonomik, 3. një drejtim fizik /hapësinor dhe 4. një mënyrë e orientuar drejt 

komunitetit. Mbështetur në këto katër drejtime, Getz, ofron një mënyrë për planifikimin e turizmit, 

e cila është planifikimi integrues.
35

 

Në të njëjtën mënyrë, Jafari ka klasifikuar traditat e studimeve dhe kërkimeve të turizmit në katër 

platforma: 1. platforma mbrojtëse, 2. platforma paralajmëruese, 3. platforma e përshtatshmërisë, 4. 

platforma e bazuar në njohuritë bazë.
36

 

Ndikimet ekonomike mund të shihen në analizat ekonomike të turizmit. Teknikat e përdorura të 

tyre shërbejnë si multiplikatorë dhe modelet input-outputit janë të avancuara. Autorët e theksuar 

kishin për qëllim prezantimin e rolit të turizmit dhe kontributin e tij në zhvillimin ekonomik të një 

vendi.
37

 

Përmes mendimeve të veta, Doxey prezanton ndërveprimet dhe marrëdhëniet e turizmit përmes 

modelit që përbëhet nga 4 hapa: eufori (kënaqësi në kontakt), apati (indiferencë në rritje me një 

numër të madh), pezmatim, (shqetësim për rritjen e çmimeve, krimit, thyerje të rregullave 

kulturore etj), antagonizëm (agresivitet i mbyllur dhe i hapur për vizitorët)
38

. 

,,Dekada e parë e shekullit 21 ka sfiduar firmat për të prosperuar financiarisht, bile edhe për të 

mbijetuar në kohën e një ambienti ekonomik shumë konkurrues. Financat, operacionet e 

prodhimit, kontabiliteti dhe funksionet e tjera të biznesit nuk do të kishin rëndësi pa pasur një 

kërkesë të mjaftueshme për produktet ose shërbimet me çka firma do të krijonte fitim. Për këtë, 

suksesi financiar shpesh varet nga aftësia e marketingut”
39

. 

2.3.4 Parimet e zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm 

 

Krahas shprehjes së mendimeve për konceptin e turizmit të qëndrueshëm nga njohës e 

institucione të ndryshme të turizmit, filluan të aplikojnë zhvillimin e qëndrueshëm në planifikimin 

                                                                                                                                                               
34 Godgrey 1998, p.213. 

35 Getz D. 1987 "Tourism Planning and Research: Traditions, Models and Futures", Paper presented at Australian  

     Travel Research Workshop,  Bunbury, Western Australia, November 5-6. 

36 Jafari, J. 1990 Research and Scholarship: The Basis of Tourism Education", Journal of Tourism Studies, p. 33-41. 

37 Mathieson, A., and G. Wall (1982) Tourism: Economic, Physical and Social Impacts.Harlow: Longman  

     Scientific and Technical 

38 Doxey, G.V. (1975) "A Causation Theory of Visitor-Resident Irritants, Methodology and Research Inferences"  
  The  Impact of Tourism, Sixth Annual  Conference Proceedings of the Travel Research Association, San Diego,  
   195-198. 
39

 Kotler. Ph & Keller K. Marketing Management, 14
th

 E., Prentice Hall, New Jersey, USA, 2012, fq.3 
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dhe zhvillimin e produktit turistik, shpërndarjen e produktit dhe shërbimeve turistike, politikën e 

çmimeve, promovimin e produktit turistik përmes programeve të caktuara të marketingut, këto 

aktivitete u realizuan përmes parimeve të ndryshme të qëndrueshmërisë zhvillimore.  

Në literaturën e sotme bashkëkohore turistike, sikurse që ekzistojnë përkufizime të shumta për 

termin e turizmit të qëndrueshëm, po ashtu janë dhënë pikëpamje edhe për parimet e turizmit të 

qëndrueshëm, të cilat janë të fokusuara në menaxhimin e burimeve turistike, bashkëpunimin me 

komunitetin etj. me qëllim të rritjes së mirëqenies ekonomike të shoqëri, ruajtjen e burimeve, 

barazinë në shpërndarjen e kostove dhe të mirave që krijohen, sigurimin e pavarësisë, plotësimin 

dhe kënaqjen e nevojave të turistëve. 

Për parimet e turizmit të qëndrueshëm, Briassoulis thotë: ”Të gjitha parimet janë të rëndësishme 

për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm, në qoftë se njëri nuk pranohet, qëndrueshmëria e një 

zhvillimi është në rrezik”.
40

 

Për literaturën e sotme për turizmin e qëndrueshëm, sipas Mirjam Dibrës, më të njohura janë këto 

parime për zhvillim të qëndrueshëm të turizmit: 

 Nga të gjitha burimet natyrore, historike, kulturore, duhet të përfitojë komuniteti i tanishëm, 

ndërsa ruhen për brezat e ardhshëm (Alipour, 1996, Garrod & Fyall, 1998, MeKercher, 2003, 

Swarbrook 2002 , WTO1998). 

 Zhvillimi duhet të drejtohet në mënyrë që ndikimet negative ndaj mjedisit, komunitetit dhe 

vizitorëve të minimizohen (Alipour, 1996, MeKercher, 2003, Swarbrook 2002 , WTO1998). 

 Zhvillimi i qëndrueshëm të mbajë ose të përmirësojë cilësinë mjedisore të rajoneve  

     (Alipour, 1996, Middelton & Hawkins, 1998, MeKercher, 2003, Swarbrook 2002 , 

WTO1998). 

 Kënaqësia e vizitorëve duhet të mbahet ose të përmbushet (Alipour, 1996, Swarbrook 2002, 

WTO1998). 

 Duhet të ketë barazi në shpërndarjen e dobive që rrjedhin nga zhvillimi përmes komunitetit 

(Alipour, 1996, Swarbrook 2002, WTO1998). 

 Nismat për zhvillim në një komunitet duhet të marrin parasysh interesat e të gjitha grupeve të 

interesit (Garrod& Fyall, 1998, Sothgate & Sharrpley, 2002, Swarbrook 2002) 

                                                 
40

 Briassoulis, H. Sustainable Tourism and the Qusttion of the Commons.2002, Annalsof the Tourism Research,  

    nr.29/4 
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 Grupet e interesit duhet të jenë të ndërgjegjshme për konceptet e lidhura me konceptin e 

qëndrueshmërisë zhvillimore (Sothgate & Sharrpley, 2002, Gunn1994). 

 Nevojitet të përshtatet një drejtim planifikimi dhe drejtim strategjik holistik (Bramwell & 

Lane1993). 

 Duhet të zhvillohet dhe të respektohet kultura, ekonomia, mënyra e jetës, mjedisi dhe strukturat 

politike në zonën destinacion (Bramwell & Lane1993, MeKercher, 2003, Sothgate & 

Sharrpley, 2002). 

 Sigurim i produktivitetit është i mbështetur mbi drejtimin afatgjatë për brezat e ardhshëm 

(Bramwell & Lane1993). 

 Zhvillimi duhet të planifikohet e të menaxhohet brenda kufizimeve mjedisore dhe me një 

përdorim të përshtatshëm afatgjatë të të gjitha burimeve (MeKercher, 2003, Sothgate & 

Sharrpley, 2002). 

 Planifikimi, zhvillimi dhe operimi në turizëm duhet të integrohet në strategjinë e zhvillimit të 

qëndrueshëm kombëtar e lokal (Garrod& Fyall, 1998, MeKercher, 2003, Sothgate & 

Sharrpley, 2002). 

 Turizmi duhet të mbështesë një rang të gjerë aktivitetesh ekonomike lokale që marrin parasysh 

kostot dhe përfitimet mjedisore, por nuk duhet të bëhen aktivitete që monopolizojnë bazën 

ekonomike të zonës (Garrod& Fyall, 1998, MeKercher, 2003, Sothgate & Sharrpley, 2002). 

 Kërkimi duhet të ndërmerret përmes të gjitha etapave të zhvillimit të turizmit për të monitoruar 

ndikimet, për të zgjidhur problemet, për t‟i lejuar grupet e interesit për të bërë ndryshime dhe 

për t‟i marrë përparësitë e oportuniteteve (Garrod& Fyall,1998, Sothgate & Sharrpley, 2002). 

 Zhvillimi i një ndërgjegjeje dhe i një kuptimi më të madh për kontributin e rëndësishëm që ka 

turizmi për mjedisin dhe komunitetin (Alipour, 1996, MeKercher, 2003, Swarbrook 2002 ). 

 Përmirësimi i cilësisë së jetës së pritësve (Alipour, 1996, MeKercher, 2003, Swarbrook 2002 ). 

 Reduktimi i mbikonsumit dhe mbeturinave të burimeve të komunitetit (Garrod& Fyall,1998, 

MeKercher, 2003). 

 Mbajtja e diversitetit në sistemin natyror, në sistemin social dhe në sistemin kulturor (Garrod& 

Fyall,1998, MeKercher, 2003). 
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  Tregtimi i produktit turistik në mënyrë që të ketë një rritje të respektit për mjedisin natyror, 

social e kulturor të zonës destinacion dhe të rrisin kënaqësinë e konsumatorit (Garrod& 

Fyall,1998, MeKercher, 2003, Middelton & Hawkins 1998)
41

 

Parimet e ngritura kanë për qëllim që të arrihet te qëndrueshmëria zhvillimore e turizmit, duke u 

orientuar në tri aspekte kryesore, si: qëndrueshmëri ekonomike, qëndrueshmëri ekologjike dhe 

qëndrueshmëri socio-kulturore. 

2.3.5 Vështrimet kritike të turizmit të qëndrueshëm 

 

Siç u theksua edhe më lart, për konceptin e qëndrueshmërisë zhvillimore të turizmit, janë dhënë 

mendime nga autorë e institucione të ndryshme të turizmit, mirëpo nga mendimet e ngritura, 

koncepti i turizmit të qëndrueshëm, nuk është i pranueshëm në mënyrë universale. 

Në mënyrë kritike, Murphy, konceptin e turizmit të qëndrueshëm e vështron si një koncept të 

paqartë
42

.  

Mendimtarët Swarbrook dhe Murphy, në argumentet e tyre thonë se qëndrueshmëria mund të mos 

ketë vlerë praktike për t‟i trajtuar problemet që mund të paraqiten e të cilat kërkojnë mbështetje
43

. 

Për konceptin e turizmit të qëndrueshëm, mendim të tyre e japin Robson & Robson, përmes 

kritikave të tyre, konceptin e turizmit të qëndrueshëm e paraqesin si koncept utopik, që është 

vetëm i dobishëm për diskutim filozofik
44

 

Përmes pikëpamjeve të veta, Hunter argumentoi se turizmi i qëndrueshëm është larguar nga tema 

themelore e zhvillimit të qëndrueshëm, koncepti i turizmit të qëndrueshëm ka ngritur idenë e 

mbështetjes së turizmit dhe jo mbështetjen e komunitetit dhe mjedisit, në të cilën turizmi ndodh 

pavarësisht është apo nuk është e nevojshme për produkt turistik.
45

 

Mendime kritike për konceptin e turizmit të qëndrueshëm japin edhe Berno & Bricker, të cilët 

turizmin e qëndrueshëm e shohin si koncept të papërshtatshëm që më shumë shtron pyetje se sa 

mund të ofrojë përgjigjeje.
46

 

                                                 
41

 Mirjam Dibra, Bizneset Turistike përballë Modelit të Turizmit të Qëndrueshëm, Temë e disertacionit për doktoratë,  

    Tiranë 2010 f.29-31 
42

 Mirjam Dibra, Bizneset Turistike përballë Modelit të Turizmit të Qëndrueshëm, Temë e disertacionit për  

    doktoratë, Tiranë 2010f.31 
43

 Swarbrooke, J. Sustainable Tourism Managment , 2002,  Londër  Cabi Publishing. f.32 
44

 Swarbrooke, J. Sustainable Tourism Managment , 2002,  Londër  Cabi Publishing., f.32 
45

 Hunter, C. Sustainable  Tourism as an adaptive paradigm , 1997 Annals of tourism Resarch nr, 24/4, 850-867   
46

 Berno,T.& Bricker, K. Sustainable  Tourism Development The Long Raad from Theory to Practice   2001,  
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2.4 Ndikimet e turizmit në zhvillim të qëndrueshëm  

2.4.1 Ndikimet sociale  

 

Ndikimet sociale dhe kulturore të turizmit kanë nevojë për një shqyrtim të kujdesshëm, pasi mund 

të ndikojnë pozitivisht ose negativisht mbi komunitetin. Fluksi i turistëve sjell vlera të ndryshme 

për komunitetin dhe një ndikim të jetës familjare. Për më tepër, individët dhe komuniteti mund të 

përpiqen për të kënaqur turistët apo edhe për të imituar sjelljet turistike. Ndërveprimi midis 

banorëve dhe turistëve mund të rezultojë në krijimin e mundësive të reja ose të kufizimeve të 

individualitetit. Interesi vizitor dhe kënaqësia për komunitetin shpesh i bën banorët më mirënjohës 

të burimeve lokale. Aktivitetet turistike kanë tendencën t‟i bëjnë turistët të jetojnë në një vend më 

interesant dhe më emocionues. 

Nëse politikat turistike do të përshtaten dhe biznesi do të bëhet më efikas, ka nevojë për mjete 

statistike dhe vegla informative, të cilat do të mbulojnë të gjitha aspektet e turizmit, në mënyrë që 

t'u përgjigjen më mirë pjesëmarrësve nga ky sektor, të menaxhohen sfidat lidhur me turizmin dhe 

të informohen palët e interesuara për efektet pozitive të turizmit. Me këtë qëllim duhet të krijohen 

agjenci lokale për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm, të cilat:  

- do të veprojnë si ndërmjetës dhe koordinatorë,  

- do të japin informacion dhe ndihmë për profesionistët në fushën e turizmit, 

- do të monitorojnë gjendjen e mjedisit natyror (nivelet e ndotjes, erozionit të tokës, ndikimit të 

industrive kimike).  

Në Evropë po zhvillohet projekti ENPI-SEIS, një sistem për ndarjen e informacionit mjedisor në 

BE dhe në zonat fqinje. Vendet partnere të këtij programi janë shtetet anëtare të BE dhe vendet e 

Politikës Evropiane të Fqinjësisë, të cilat përfshijnë Algjerinë, Egjiptin, Izraelin, Jordaninë, 

Libinë, Marokun, Autoritetin Palestinez, Sirinë dhe Tunizinë. Organizatat nacionale statistike dhe 

mjedisore japin të dhëna kyçe mbi mjedisin, ndërsa ministritë, agjencitë, shërbimet statistike dhe 

organet e tjera i transmetojnë statistikat e veta në ENPI-SEIS
47

.  

Bashkëpunimi zhvillohet edhe në kuadër të UNEP/MAP/Konventës së Barcelonës, Komisionit 

Ekonomik për Evropën të Kombeve të Bashkuara dhe vendeve anëtare dhe bashkëpunuese të 

                                                                                                                                                               
    International Jurnal of Economic Development nr. 3/3, 1-18. 
47

  http://enpi-seis.ew.eea.europa.eu (18/01/2013) 
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EEA (Agjencisë Evropiane të Mjedisit). Sistemi Informativ i Biodiverzitetit në Evropë (BISE) 

mund të përdoret gjithashtu si një pikë hyrjeje e vetme për të dhëna dhe informacione mbi 

biodiversitetin në rajonet e BE-së, si edhe në rajone të tjera kufitare të Mesdheut. ,,Integrimi i 

fakteve dhe shifrave mbi biodiversitetin dhe shërbimet e ekosistemit" ky sistem "ofron qasje në 

politikat e bashkëlidhura, qendrat për të dhënat mjedisore, vlerësimet dhe rezultatet e 

hulumtimeve të kryera në burime të ndryshme"
48

 

2.4.2  Ndikimet mjedisore të turizmit 

 

Zhvillimi i turizmit duhet të jetë më i qëndrueshëm dhe efikas nga pikëpamja energjetike. Duhet 

t'u jepet përparësi investimeve në mjete transporti dhe infrastrukturë turistike efikase nga 

pikëpamja energjetike, në zvogëlimin e mbeturinave dhe ndotjes, në inkurajimin e biodiversitetit 

dhe në përdorimin e progresit teknologjik për të pakësuar emisionet e gazit serre. Megjithatë, 

autoritetet publike duhet të mbështesin shoqatat për mbrojtjen e natyrës, duke siguruar, në këtë 

mënyrë, që publiku të ndërgjegjësohet për çështjet e mjedisit
49

. 

Duhet të dallohen midis tyre dy lloj pengesash: pengesat materiale, siç janë infrastruktura e 

papërshtatshme e transportit (lidhjet e brendshme ose të jashtme të transportit), kapacitet turistike 

të pamjaftueshme ose furnizimi i mangët i burimeve dhe pengesat jo materiale, siç janë mungesa e 

investimeve (lidhur me pamundësinë për t'i tërhequr investitorët) dhe procedurat administrative të 

mbingarkuara ose të pakoordinuara. Duhet të zhvillohen plane afatgjata të bashkëpunimit midis 

pjesëmarrësve dhe ndikimi i tyre duhet të mbikëqyret me kujdes, në mënyrë që të zhvillohet 

turizmi, i cili siguron një burim të rëndësishëm të ardhurash për vendet jugore dhe lindore dhe të 

sigurohet qëndrueshmëria e tij. Shumica e vendeve mesdhetare jugore, sidomos gjatë periudhës së 

transicionit, nuk duhet të kenë pengesa në zhvillimin e tyre
50

. 

Për dimensionin mjedisor, Swarbrook mendon se hapësira e konceptit të mjedisit në raport me 

turizmin shihen në lidhej me pesë lloj mjedisesh:  

- Mjedisi natyror që formon peizazhe natyrore; 

- Mjedisi i jetës së egër që shërben si atraksion për turistët; 

                                                 
48

 Broshura BISE është në dispozicion në http://biodiversity.europa.eu/bise/info (18/01/2013) 
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 Raport mbi turizmin e qëndrueshëm në Mesdhe, Komisionit të ARLEM-it për Zhvillimin e Qëndrueshëm 

     (SUDEV) shkurt 2013 në Bruksel, Belgjikë, f.11. 
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- Burimet natyrore që konsumon turizmi dhe ato që shërbejnë si atraksione turistike ; 

- Mjedisi i fermave që shërbejnë për zhvillimin e argotizmit  

- Mjedisi i ndërtuar që shërben si atraksion kryesor për turistët, baza e produktit turistik dhe 

infrastruktura turistike
51

. 

Për ndikimet e turizmit në mjedis, Miidelton & Hawkins, në mendimet e veta theksojnë se turizmi 

është e vetmja industri me peizazhet natyrore, me ndikime negative më pak të rëndësishme se sa 

industritë tjera si agrikultura, minierat, pyjet, gjahu etj.
52

 

Me qëllim të kuptimit të ndikimeve të turizmit në mjedis është e rëndësishme të dihen 

karakteristikat e ndërveprimit në mes turizmit dhe mjedisit, turizmi shpeshherë mund të ketë 

efekte negative mbi sasinë e cilësinë e burimeve turistike. Nëse zhvillohet turizmi në mënyrë të 

pakontrolluar, në zona të caktuara, ai mund të ketë efekte negative. 

Industria turistike është konsumuese e ushqimeve dhe ujit dhe zhvillimi i pakontrolluar mund të 

çojë në kufizime në furnizimet e komunitetit lokal me ujë e ushqime, që për pasojë do të ketë 

edhe ngritje çmimesh për ujë e produkte bujqësore.  

Për ndikimet negative të natyrave të ndryshme, mendimtarët, si Allis & Gartneer1, mendojnë se 

menaxhimi jo i mirë i zhvillimit të turizmit mund të shkaktojë ndotje në natyrë.
53

 Rritja e 

vazhdueshme e kërkesës turistike për zona te caktuara turistike shton kërkesën për transport 

turistik, ku rritja e transportit turistik do të ndikojë në rritjen e ndotjes së ajrit, pastaj në ndotje e 

zhurmë nga mbingarkesa në infrastrukturë. Mjedisi do të ndikohet nga zhvillimi i turizmit në 

mënyrë jo të menaxhuar mirë edhe nga trajtimi jo adekuat i mbeturinave që sjell deri te një 

degradim i padëshiruar i natyrës. Element tjetër që degradohet mjedisi nga zhvillimi i turizmit të 

planifikuar është edhe mos trajtimi i ujërave të zeza në mënyrë të duhur, e për pasojë do të ketë 

rrezikimin e botës bimore dhe shtazore të zonës. 

Për zhvillimin e turizmit të paekuilibruar dhe të paplanifikuar, Hills & Lundgren, mendojnë se 

pasojat e turizmit të paekuilibruar e të paplanifikuar kanë sjellë ndikime sociale dhe mjedisore të 

rënda.
54
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 Miidelton & Hawkins (1998)   
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 Allis (2008) & Gartneer1 (996)   
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Për aktivitetet e pamenduara mirë të turistëve, Swarbrook mendon se mund të kenë ndikime 

negative në degradimin e tokës, erozion, rënie të vegjetacionit, çrregullimin të botës shtazore në 

zonë të caktuar turistike deri te ndryshimi i karakterit lokal të zonës.
55

  

Sipas Cohen, krahas këtyre studimeve, dy dekadat e fundit kanë dëshmuar një zhvillim të një 

numri studimesh, duke u fokusuar në ndikimet negative, që kanë të bëjnë posaçërisht me ndikime 

të zhvillimit të turizmit në aspektin mjedisor, social-kulturor dhe ekonomik. Në tërësi, pikëpamjet 

e tyre quhen "paralajmëruese" në perspektivë
56

  

2.4.3 Ndikimet ekonomike të turizmit 

 

Gradualisht, rëndësia ekonomike e turizmit u pa nga shumë kombe. Industria e turizmit po 

shndërrohet në një mjet për të përhapur e promovuar përfitimet ekonomike. Shumë kombe dhe 

destinacione kanë pasur sukses, duke rritur me shpejtësi numrin e vizitorëve. Ndikimet pozitive "të 

zhvillimit të turizmit janë të dukshme në gjenerimet e konsiderueshme të vendeve të punës apo 

rritjen e të ardhurave nga këmbimi valutor.  

Sipas Tosun & Jenkins, marketingu është edhe mjet primar për të rritur efektet pozitive 

ekonomike. Sot, teknikat e marketingut po mbeten dominuese edhe në planifikimin e turizmit. Me 

kalimin e kohës, teknikat e përdorura të marketingut bëhen gjithnjë e më të komplikuara, duke 

përfshirë konsideratat dhe kuptimin e sjelljeve turistike, segmentimit dhe zgjedhjen e 

konsumatorit.
57

  

Për ndikimet pozitive të turizmit në ekonomi, Mathieson dhe Wall & Hughes, në publikimet e 

tyre theksojnë se ndikimet pozitive ekonomike mund të shihen në artikujt dhe në tekstet e  

përkushtuara për analizat ekonomike të turizmit. Kështu, teknikat e tilla, si multiplikatorët dhe 

modelet input-output, janë të avancuara. Kjo linjë mendimi kishte për qëllim gjetjen më të mirë, 

matjen e asaj në të cilën pikërisht turizmi mund të kontribuojë, apo në fakt ka kontribuar në 

zhvillimin ekonomik të një destinacioni.
58

  

Një nga shqetësimet kryesore të Getz, ishte nxjerrja në pah e ndikimeve negative të turizmit në 

lidhje me komunitetin pritës. Nga kjo pikë, u bë e qartë se orientimi dhe teknikat e marketingut 
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dhe planifikimit turistik, filluan të ndryshojnë. Kjo formë e paekuilibruar e planifikimit të turizmit 

(apo promovimit të turizmit), mbetet deri më sot si një mjet dominant planifikimi në shumë 

vende. Disa studime të realizuara janë të drejtuara në përcaktimin e fazave dhe modeleve të 

zhvillimit të turizmit. Këto studime kanë trajtuar marrëdhëniet midis zhvillimit të turizmit dhe 

komuniteteve pritëse 

Për vlerësimin e ndërveprimeve dhe marrëdhënieve Doxey propozoi një indeks acarimi. Ky model 

përbëhet nga 4 hapa: a. eufori (kënaqësi në kontakt), b. apati (indiferencë në rritje me një numër të 

madh), c. pezmatim, (shqetësim dhe bezdi mbi rritjen e çmimeve, krimit, vrazhdësisë, thyerje të 

rregullave kulturore), dhe d. antagonizëm (agresivitet i fshehtë dhe i dukshëm për vizitorët)
59

.  

Sipas modelit të Butler-it, për evoluimin e zonave turistike, destinacionet turistike zhvillohen 

nëpërmjet disa fazash, si përfshirje, zhvillim, konsolidim, stagnacion dhe rënie ose përtëritje. 

Shfaqja e ndikimeve sociale të komuniteteve bëhet më e rëndësishme kur destinacioni arrin 

zhvillimin e fazën e konsolidimit. Vëzhgimet dhe vlerësimet në mënyrë të qartë sugjerojnë se 

ndikimet pozitive dhe negative në komunitetet lokale janë të lidhura ngushtë me zgjerimin e 

turizmit. Me zhvillimin e turizmit, ndikimet pozitive dhe negative po bëhen gjithnjë e më shumë të 

dukshme. Planifikimi i turizmit po fokusohet në mënyrën se si të maksimizohen dhe ndikimet 

negative ndaj komunitetit të minimizohen apo të zbuten. Po ashtu, Butler ofron një konceptim të 

rëndësishëm në dinamizmin e konsideratave në zonat destinacion, që të dy marketerët dhe 

planifikuesit të përdoren në planifikim dhe marketing. Në gjuhën e marketingut, vëmendja 

përqendrohet në kapërcimin e pengesave të rritjes. Në të njëjtën kohë, planifikimi i turizmit 

përqendrohet jo vetëm në drejtim të asaj se si të zgjasin fazën e rritjes në një destinacion, por edhe 

lidhur me vlerësimin e burimeve turistike në mënyrë që të identifikojë normat e dëshirueshme dhe 

format e pranueshme të ndryshimeve në mjedisin dhe në perceptimin e banorëve vendës për 

zhvillimin e turizmit. 
60

 

Ky rivlerësim i marrëdhënies së turizmit me komunitetet mikpritëse paraqet sfida të 

konsiderueshme për industrinë e turizmit dhe planifikuesit e turizmit dhe ka çuar në një thirrje të 

fortë për të aplikuar një metodë të planifikimit të integruar . 

Studiuesit në fushën e turizmit, Gunn Smith & Inskeep, bënë të qartë se një planifikim i mirë i 

turizmit duhet të përfshijë përfitimet në të gjitha aspektet e komunitetit, duke përfshirë aspektet 
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sociologjike (p.sh. promovimin e stabilitetit të komunitetit, solidaritetit të familjes, identitetit 

kulturor), ekonomik (p.sh. punësimit, të ardhurave), mjedisore (p.sh. mbrojtjes / ruajtjes).
61

 

Po kështu është argumentuar që komuniteti do të përfitojë më shumë nga zhvillimi i turizmit në 

qoftë se komuniteti merr pjesë plotësisht në marrjen e vendimeve që ndikojnë në mirëqenien e tyre 

dhe në zbatimin e këtyre vendimeve. Prandaj, në procesin e planifikimit dhe vendimmarrjes duhet 

të kërkohet përfshirja e banorëve lokalë në secilin hap. 

2.5 Kriteret e turizmit të qëndrueshëm  

 

Strategjia për një turizëm të menaxhuar mirë ndikon në rritjen e interesimit për investime në 

sektorin privat dhe në rritjen ekonomike të vendit. Këto shërbime mund të vendosen së bashku në 

mënyrë individuale nga çdo turist, ose mund të krijohet si një paket nga operatorët turistikë që 

ofrojnë shërbime me shumicë ose me pakicë (siç janë operatorët turistikë, agjencitë qeveritare). Sa 

më shumë lidhje të tilla lokale të ekzistojnë, aq më e thellë mund të jetë rritja ekonomike e një 

vendi prej turizmit dhe aq më pak ekonomia do të mbështetet mbi inputet e importuara. 

Kjo është veçanërisht e rëndësishme për zhvillimin e vendeve që kanë përjetuar rritje të 

papunësisë në vite. Industritë nxjerrëse dhe prodhuese, për shembull, krijojnë vende pune më pak 

krahasuar me turizmin, i cili mbështet aktivitete që përfshijnë një numër relativisht të lartë dhe 

gjysmë të kualifikuar, sidomos punëtoret femra. Gjithashtu, turizmi përfshin një gamë të madhe të 

ndërmarrjeve, nga ato mikro deri tek ato transnacionale, sepse turizmi është një sektor me efekte 

të gjera ndërsektoriale. Pikëpamja se turizmi mund të përbëjë një kontribut thelbësor në zhvillimin 

ekonomik dhe social të vendeve në zhvillim, po fiton vrull për shkak të asaj që është përshkruar si 

një ,,linjë e qetë, por e rëndësishme”, për shkak të potencialit që mund të ketë në rritjen 

ekonomike dhe uljen e varfërisë.  

Turistët udhëtojnë në vende ku shërbimet e turizmit janë të gatshme, kjo e rrit mundësinë për 

lidhje të vlefshme në vendin pritës. Kjo për shkak se turisti është i pranishëm fizikisht dhe për këtë 

arsye është në gjendje të konsumojë mallra dhe shërbime, të cilat janë ekuivalente me eksportet. 

Gjithashtu, turizmi është një industri ku, pasi të ketë filluar biznesi, të ardhurat mund të rrjedhin 

relativisht shpejt edhe në aktivitetet e tjera ekonomike. Nga ana tjetër, turizmi është një sektor 

jashtëzakonisht i ndjeshëm ndaj goditjeve të jashtme, qoftë ekonomike, mjedisore apo politike. 
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Por, turizmi ka dhe efekte negative. Efektet negative të turizmit në komunitet mund të jenë shumë 

të mëdha. Vendet në zhvillim duhet të nxjerrin një mësim se turizmi duhet të menaxhohet me 

kujdes, nëse ai duhet të kontribuojë në krijimin e vendeve të reja të punës dhe të të ardhurave dhe 

të luajë një rol në eliminimin e varfërisë, pa cenuar ekonominë lokale, mjedisin, traditat dhe 

burimet kulturore. Me qëllim të arritjes deri te zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm janë përcaktuar 

edhe kriteret e caktuara për arritjen deri të qëndrueshmëria zhvillimore e turizmit. 

2.5.1 Kriteret e turizmit global të qëndrueshëm 

 

Kriteret e turizmit të qëndrueshëm global janë një paketë e 37 standardeve vullnetare, që 

përfaqësojnë minimumin që bizneset turistike duhet të aspirojnë t‟i arrijnë, në mënyrë që të ruajnë 

dhe t‟i mbajnë të qëndrueshme resurset natyrore dhe kulturore, duke u përkujdesur që turizmi ta 

arrijë potencialin e vet, si një mjet për zhvillim ekonomik. Kriteret e turizmit global të 

qëndrueshëm janë një përpjekje për të shpjeguar në mënyrë të kuptueshme natyrën e turizmit etik 

dhe janë minimumi që një biznes turistik duhet të aspirojë të përmbushë. Ato janë të organizuara 

në katër tema kryesore: 

 planifikimi efikas i qëndrueshmërisë; 

 rritja e benefiteve sociale dhe ekonomike për komunitetin lokal;  

 përmirësimi i trashëgimisë kulturore;  

 reduktimi i ndikimeve negative mbi ambientin.  

Edhe pse kriteret janë konceptuar fillimisht për tu zbatuar nga industria e hotelerisë dhe 

udhëtimeve, ato mund të përdoren gjerësisht nga e gjithë industria e turizmit. 

Kriteret janë pjesë e përgjigjes së komunitetit të turizmit ndaj sfidave globale të Qëllimeve të 

Mijëvjeçarit për Zhvillim të Kombeve të Bashkuara. Ulja e varfërisë dhe qëndrueshmëria 

ambientale-përfshin ndryshimet klimaterike që janë çështjet më pikante të trajtuara nga kriteret. 

Duke filluar nga viti 2007, një koalicion i mbi 40 organizatave Partneriteti për Kriteret e Turizmit 

Global të Qëndrueshëm u bashkua për të caktuar kriteret. Që atëherë, ata kanë arritur të 

kontaktojnë mbi 100,000 operatorë turistikë, kanë analizuar mbi 4,500 kritere dhe kanë marrë 

komente nga mbi 1500 individë. Kriteret e Turizmit Global të Qëndrueshëm janë zhvilluar 

komfor Kodit ISEAL për Praktikat më të Mira dhe si të tilla do të jenë subjekt i konsultimeve dhe 
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kritikave çdo dy vjet, derisa të mos jetë më e nevojshme të mblidhen komente apo kritika. Disa 

nga përdorimet e mundshme të kritereve janë si më poshtë: 

 Shërbejnë si strategji për bizneset e ët gjitha përmasave, duke i ndihmuar ato të bëhen më të 

qëndrueshme dhe të zgjedhin programe turistike në harmoni me këto kritere globale; 

 Shërbejnë si guida për agjencitë e udhëtimit për zgjedhjen e kontraktorëve dhe programeve të 

turizmit të qëndrueshëm; 

 Ndihmojnë konsumatorët të gjejnë programe dhe biznese turistike të shëndetshme; 

 Shërbejnë si emërtues i njëjtë për mediat të cilat mund të identifikojnë subjektet që ofrojnë 

turizëm të qëndrueshëm; 

 Ndihmojnë certifikimin dhe programet tjera që të sigurohen se standardet e tyre janë gjerësisht të 

pranueshme; 

 Ofrojnë programe qeveritare dhe joqeveritare që shërbejnë si pikënisje për zhvillimin e turizmit të 

qëndrueshëm;  

 Shërbejnë si direktiva thelbësore për edukimin dhe trajnimin e subjekteve si hotele dhe 

universitete. 

Kriteret tregojnë objektivat, jo rrugën se si ato arrihen apo rezultatet finale. Ky rol përmbushet 

nga treguesit e performancës materiale edukative shtesë, akceset në mjetet që nevojiten për 

zbatimin e Kritereve të Turizmit Global të Qëndrueshëm.
62

 

Partneriteti konsideron Kriteret e Turizmit Global të Qëndrueshëm si fillim i një procesi për 

kthimin e qëndrueshmërisë në një praktikë standarde për gjithë format e turizmit. 

2.5.1.1 Demonstroni menaxhim të qëndrueshëm efektiv 

 

 Kompania zbaton një sistem menaxhimi të qëndrueshëm që i përshtatet realitetit dhe nivelit të 

tij dhe që merr në konsideratë çështjet mjedisore, social-kulturore, cilësinë, shëndetin dhe 

sigurinë, si. 

 Kompania respekton të gjitha ligjet dhe rregulloret ndërkombëtare apo lokale (përfshirë 

shëndetin, sigurinë, punësimin dhe aspektet mjedisore). 

 Gjithë personeli trajnohet sistematikisht në lidhje me rolin e tij në menaxhimin e praktikave 

mjedisore, social-kulturore, shëndetësore dhe të sigurisë. 
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  Kënaqësia e klientit matet dhe merren masat e nevojshme sipas rastit. 

 Materialet promocionale janë të përshtatshme dhe nuk premtojnë më tepër sesa mund të ofrojë 

biznesi. 

 Arkitektura, konstrukti dhe infrastruktura e godinave: 

 Është komfor planit lokal dhe respektojnë detyrimet e zonave të mbrojtura apo trashëgimitë; 

 Respekton trashëgiminë natyrore apo kulturore të zonës si vendndodhje, arkitekturë, vlerësim 

ndikimi, të drejta pronësore dhe blerje; 

 Aplikon parimet e duhura të ndërtimit të qëndrueshëm; 

 Ofron akses për personat me aftësi të kufizuara. 

 Konsumatorët kanë akses në informacionin dhe interpretimin e rrethinave natyrore, kulturës 

lokale dhe trashëgimisë kulturore, si dhe u shpjegohet sjellja e përshtatshme gjatë vizitës në 

natyrë apo vende të klasifikuara si trashëgimi kulturore.
63

 

2.5.1.2 Rrisni përfitimet social-ekonomike për komunitetin dhe minimizoni ndikimet 

negative 

 

 Kompania mbështet fuqishëm nismat për zhvillimin social dhe infrastrukturor të komunitetit, 

përfshirë mes të tjerash, edukim, shëndetësi dhe higjienë. 

 Banorët lokalë punësohen edhe në poste menaxheriale. Trajnimet organizohen sipas nevojës. 

 Shërbimet dhe materialet e nevojshme blihen nga biznesi sipas rastit. 

 Kompania ofron mjetet në mënyrë që sipërmarrjet e vogla të zhvillohen dhe të shesin 

produkte ekologjike të bazuara në natyrën, historinë dhe kulturën lokale (ushqime, pije, 

punime artistike, performancë artistike, prodhime bujqësore, etj ). 

 Ndiqet një kod sjelljeje i përshtatshëm për komunitetin lokal, me bashkëpunimin dhe 

miratimin e komunitetit. 

 Kompania zbaton një politikë kundër shfrytëzimit tregtar, veçanërisht të fëmijëve dhe 

adoleshentëve, përfshirë shfrytëzimin seksual. 

 Kompania është e paanshme në punësimin e femrave dhe minoriteteve lokale, përfshirë postet 

menaxheriale. 
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 Mbrojtja ndërkombëtare apo kombëtare e punonjësve respektohet dhe punonjësit paguhen me 

një pagë të arsyeshme. 

 Aktivitetet e kompanisë nuk vënë në rrezik ofrimin e shërbimeve bazë, si furnizimin me ujë, 

energji apo shërbimet shëndetësore për komunitetin lokal. 

2.5.1.3  Rrisni përfitimet për trashëgiminë kulturore dhe minimizoni ndikimet negative 

 

 Kompania ndjek direktiva ose një kod sjelljeje për vizitat në vendet historike apo kulturore, në 

mënyrë që të minimizohet ndikimi negativ i vizitorëve dhe të rritet kënaqësia e vizitës. 

 Artefaktet historiko-arkeologjike nuk shiten, tregtohen apo ekspozohen, përveç rasteve kur e 

lejon ligji. 

  Kompania kontribuon në mbrojtjen e pronave dhe vendeve lokale historike, arkeologjike dhe 

kulturore, duke mos lejuar akcesin e qytetarëve. 

 Biznesi përdor elemente të artit lokal, arkitekturën apo trashëgiminë kulturore lokale gjatë 

operimit të saj në dizajn, dekoracione, gatim apo dyqane; duke respektuar të drejtat e pronës 

së komunitetit lokal.
64

 

2.5.1.4 Rrisni përfitimet për ambientin dhe minimizoni ndikimet negative. 

 Ruajtja e burimeve 

 

 Politikat e blerjeve duhet të fokusohen në prodhime ekologjike, si në fushën e ndërtimit, të 

mirat materiale, ushqime, etj. 

 Blerja e prodhimeve të parinovueshme matet dhe biznesi duhet të përpiqet të reduktojë 

përdorimin e tyre. 

 Konsumi i energjisë duhet të matet, burimet duhet të deklarohen, përdorimi duhet të 

reduktohet, ndërsa duhet të nxitet përdorimi i energjisë së rinovueshme. 

  Konsumi i ujit duhet të matet, burimet duhet të deklarohen, ndërsa konsumi duhet të jetë i 

arsyeshëm. 
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 Ulja e ndotjes 

 

 Çlirimi i gazit nga të gjitha burimet e kontrolluara nga biznesi, maten dhe ndiqen procedurat 

për uljen e sasisë së çliruar. 

 Ujërat e zeza, si dhe ato gri, trajtohen në mënyrë efikase dhe riciklohen, nëse është e mundur. 

  Ndiqet një plan efikas për menaxhimin e mbetjeve dhe reduktimin e përdorimit të materialeve 

të pariciklueshme. 

 Përdorimi i substancave të dëmshme, përfshirë pesticidet, ngjyrat, dezinfektues për pishina 

dhe materiale të pastrimit, duhet të reduktohen apo zëvendësohen, nëse është e mundur, nga 

produkte të padëmshme. Përdorimi i kimikateve duhet të menaxhohet siç duhet. 

 Biznesi zbaton praktika për reduktimin e ndotjes akustike, ndriçimit, erozionit dhe ndotjes së 

ajrit dhe tokës.
65

 

 Ruajtja e biodiverzitetit, ekosistemit dhe terreni 

 

 Speciet e kafshëve të egra rriten vetëm në natyrë dhe konsumohen, ekspozohen, shiten apo 

shkëmbehen vetëm në bazë të një aktiviteti të rregulluar që siguron qëndrueshmërinë e 

ekzistencës së tyre. 

 Nuk lejohet kapja e një kafshe të egër, përveç rastit të një aktiviteti të kontrolluar, dhe speciet 

e mbrojtura mbahen dhe trajtohen vetëm nga persona apo autoritete të autorizuara. 

 Për qëllime dekorative apo restauruese, biznesi duhet të përdorë specie vendëse dhe të 

parandalojë futjen e specieve të huaja. 

 Biznesi duhet të kontribuojë në mbështetjen e biodiverzitetit, përfshirë mbrojten e zonave të 

ruajtura natyrore apo zonat natyrore me vlera të larta biodiverziteti. 

 Ndërveprimet me kafshët nuk duhet të kenë efekt mbi ecurinë e popullsisë së këtyre të fundit, 

dhe çdo shqetësim i ekosistemit natyror, duhet të minimizohet, të rehabilitohet dhe të ndiqet 

nga një kontribut i kompensuar.
66
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2.5.2 Karta Evropiane për Turizmin e Qëndrueshëm në Zonat e Mbrojtura, përfitimet 

nga turizmi i qëndrueshëm dhe karta 

 

Turizmi është një nga drejtuesit kryesorë të ekonomisë në ekonomitë rurale evropiane. 

Drejtpërdrejt dhe tërthorazi përbën gati 10% te GDP evropiane dhe ofron 20 milionë vende 

pune
67

. 

Megjithatë, nëse ky zhvillim është i pakontrolluar, mund ta dëmtojë pikërisht zonën turistike. Ne 

e quajmë këtë sindromen e:”Ti duash për vdekje”, faktin që turistët e vrasin pikërisht atë gjë të 

cilën kanë ardhur ta shohin. Turizmi i qëndrueshëm e parandalon këtë.  

Turizmi i bazuar në natyrë, është një sektor me rritje të shpejtë dhe përfitime: shpenzimet botërore 

rriten çdo vit me 20%, gjashtë herë më shpejt sesa turizmi në tërësi. Me përfitime- kosto më të 

ulëta zhvillimi + një audienceë më e madhe= me marzhë më të lartë.
68

 

Turizmi i qëndrueshëm mbulon gjithë turizmin dhe nuk është një treg niche: ,,Turizmi i 

qëndrueshëm” përkufizohet si ,,realizimi i nevojave të turistëve aktualë dhe rajoneve ku ato 

qëndrojnë, duke mundësuar njëkohësisht mbrojtjen dhe rritjen e mundësive për të ardhmen, gjë që 

shpie në menaxhimin e burimeve natyrore, duke përmbushur nevojat ekonomike, estetike dhe 

sociale, ndërsa ruhen integriteti kulturor, proceset kryesore ekologjike, biodiverziteti dhe sistemet 

që mbështesin jetën”.
69

  

Turizmi i qëndrueshëm nuk është një “tip” turizmi ose segment i tregut, siç besohet shpesh, por 

është më shumë një mënyrë organizimi për zhvillimin e çdo lloj turizmi. Është një detyrim 

(moral) i ndërmarrë nga të gjitha grupet e interesit, kundrejt njëri-tjetrit, komunitetit lokal dhe i 

brezave të ardhshëm. Nuk duhet te ngatërrohet me ,,eko-turizëm” dhe “turizmin natyror”, të cilët 

janë shpesh tregje niche. “Turizmi natyror”, p.sh, ka të bëjë me vizita në zona natyrore, po që nuk 

është e thënë të jetë i qëndrueshëm.  

Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm është prioritet parësor për Evropën: Është zgjedhur nga BE si 

një nga tri drejtimet politike kryesore përsa i përket turizmit. 
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2.5.2.1 Turizmi i Qëndrueshëm, siç promovohet nga Karta evropiane, sjell përfitime të 

shumëfishta në: 
 

 Zhvillimin ekonomik: zhvillon bizneset, p.sh. akomodimi, tërheq fonde fillestare, kursen në kosto, 

tërheq turistë me gjendje ekonomike të mirë; 

 Mbrojtjen mjedisore: mbron natyrën, mban vlerën në burim të të mirave dhe shërbimeve natyrore, 

shmang kontradiktat me ligjin e BE; 

 Brende lokale dhe kombëtare: promovon vendin tuaj dhe zonën e mbrojtur si një zonë e cilësisë 

së lartë;  

 Zhvillimin komunitar: aktivitete, krenari lokale, punësim, infrastrukturë e përmirësuar.  

2.5.2.2 Karta Evropiane për Turizmin Qëndrueshëm në Zonat e Mbrojtura është një mjet i 

suksesshëm dhe i provuar 
 

 Për çdo zonë të mbrojtur, që dëshiron të promovojë turizmin e qëndrueshëm, Karta Evropiane 

është një nga mjetet më të mira për tu përdorur. 

 Më shumë se 100 çmime Charter të dhëna deri më sot në shumë vende të Evropës, nga 

Norvegjia në Jug të Italisë  

 I mbështetur nga kredencialet e larta dhe kapacitetin për të krijuar rrjet nga Federata 

EUROPARC, e cila është një OJF lider për zonat e mbrojtura të Evropës, që mbron varietetin 

unik të kafshëve të egra, habitateve dhe peizazheve të Evropës, duke përfaqësuar 400 parqe 

natyrore, rajonale dhe kombëtare dhe rezervate të biosferës në 36 shtete. Anëtarë tjerë, përveç 

zonave të mbrojtura janë qeveritë rajonale dhe kombëtare, ministritë, agjencitë qeveritare, 

autoritetet lokale, OJF dhe individët e spikatur. 

 Te gjithë anëtarët e Federatës EUROPARC mund të aplikojnë për Kartën. Për të aplikuar ato 

duhet të firmosin dhe të bien dakord me 10 parimet e Kartës, të përgatisin një strategji dhe të 

ndërtojnë një forum të përhershëm të turizmit të qëndrueshëm. Kështu që, dialogu, menaxhimi 

efecient dhe planifikimi i mirë janë zemra e Charter  

 Karta e udhëheq zonën që ka marrë këtë status për një periudhë prej pesë vitesh përgjatë 

procesit të zhvillimit dhe arritjes sa më afër të një implementimi sa më të mirë të parimeve të 

turizmit të qëndrueshëm.  

 Turizmi i qëndrueshëm ruan zonat e mbrojtura, mbështet popullsinë lokale dhe promovon 

llojin e duhur të ndërmarrjeve të biznesit.  
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 Përveç një pagese fillestare për KARTËN (e cila mbulon kostot e procesit të aplikimit duhet 

përfshirë këtu edhe vizitën vlerësuese nga verifikuesi (Charter i EUROPARC), procesi nuk ka 

kosto të tjera shtesë.  

 Karta vlen pesë vjet, më vonë zona duhet të aplikojë për rivlerësim.  

 Karta njihet si një ndër instrumentet më efektive në promovimin e turizmit të qëndrueshëm, 

ky i fundit i zgjedhur nga BE, si një ndër tri drejtimet e tij kryesore politike mbi turizmin.  

 Një zonë, pasi të merr statusin e Kartës, mund ta promovojë pjesën II të saj, e cila i dedikohet 

punës me ndërmarrjet e biznesit dhe bërjes së tyre partnere me Kartën. Pjesa II e Kartës është 

një mjet shumë efektiv për promovimin e biznesit në zonat e mbrojtura. (shembull: Eko-

turizmi në Spanjë, një guidë drejt destinacioneve të qëndrueshme. Ky publikim i bërë  

Ministrisë Spanjolle të Industrisë, Turizmit dhe Tregtisë promovon zonat e mbrojtura dhe 

ndërmarrjet e biznesit në zonat Charter të Spanjës.
70

  

2.6 Modele të zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm   

 

Turizmi nuk është një aktivitet i vetëm, por është një gamë e gjerë e shumë aktiviteteve të veçanta 

dhe të ngjashme që përfshijnë: transportin, strehimin, ushqimin, shërbimet, pijet, argëtimin 

kulturor, konventat dhe panairet tregtare, sportin dhe rekreacion. Përveç kësaj, aktivitetet që janë 

kritike për suksesin e turizmit përfshijnë shërbimet financiare, telekomunikacionin, shërbimet 

shëndetësore dhe të tjera, të tilla si: energjinë, ujin, sigurinë, etj. Të gjitha këto aktivitete të gjera 

vijnë së bashku në prodhimin dhe konsumin e turizmit, duke filluar me akomodimin në hotel, si 

një veprimtari kryesore e turizmit dhe e konsumit, e duke vazhduar më tej me furnizuesit e 

inputeve, që janë të nevojshme për konsum të menjëhershëm. Gjithashtu, turizmi vendos 

marrëdhënie me kompanitë e ndërtimit, me prodhuesit e pajisjeve dhe të uniformave. Kur këto 

mallra prodhuohen në vend, këta sektorë mund të kenë një efekt të fuqishëm në përmirësimin e 

vlerës së shtuar në vendin pritës, nëpërmjet konsumit dhe multiplikatorëve të lidhur me zinxhirin e 

vlerës. Ka edhe lidhje të tjera të rëndësishme me turizmin, përveç hoteleve, prodhimit të mallrave 

ose shërbimeve të përdorura nga turistët, siç janë zejtaritë, pazaret, shfaqjet muzikore, trajtime për 

shëndetin dhe punësimin e guidave turistike etj. Kjo lidhje e elementeve përbërëse të sektorit të 

turizmit zhvillohet përmes modeleve të caktuara të turizmit. 
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2.6.1 Modele të turizmit të qëndrueshëm 
 

Turizmi i qëndrueshëm synon sasinë, cilësinë dhe produktivitetin e burimeve natyrore dhe 

humane. Kështu një turizëm i tillë do të jetë vetëm: i gjelbër, i ndjeshëm, progresiv, harmonik, 

përgjegjës, eko, komunitet, të gjitha këto nën titullin ,,turizmi alternativ”. 

Potenciali dhe ekzistenca e dukurisë së qëndrueshmërisë në turizëm përcaktohet brenda parimit të 

zhvillimit të qëndrueshëm, kështu që çdo politikë turistike duhet të reflektojë se: ,,lidhet me çdo 

burim ekonomik bazë, duke përfshirë këtu ambientin për brezat e ardhshëm, me konceptin e 

qëndrueshmërisë të përcaktuar nga mundësia e rritjes së produktivitetit të sistemit përkatës nën 

kushtet e caktuara dhe të mos tejkalimit të konsumit të burimeve natyrore”. 

Turizëm rural mund të jetë çdo aktivitet bazë lokal i cili motivon popullsinë lokale drejt një 

integrimi dhe zhvillimi të qëndrueshëm lokal. Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm ka për qëllim 

mbrojtjen dhe zgjerimin e ambientit, plotësimin e nevojave bazë, promovimin e barazisë lokale 

dhe ndër rajonale, rritjen e cilësisë së jetës së njerëzve. Organizata Botërore e Turizmit në Guidën 

e saj në vitin 1998, ka përcaktuar turizmin e qëndrueshëm si: ”Takim të nevojave të turistëve me 

rajonet pritëse nëpërmjet mbrojtjes dhe zgjerimit të mundësive të përdorimit të të njëjtave burime 

të ardhshme”.
71

 Kështu, të gjitha burimet mund të menaxhohen në mënyrë të tillë që paralel me 

plotësimin e nevojave ekonomike, sociale, të mbahen të paprekura integrimi kulturor, proceset 

thelbësore ekologjike, diversitetet biologjike. 

Gjithashtu, Organizata Botërore e Turizmit paraqet disa parime bazë të zhvillimit të turizmit të 

qëndrueshëm: 

 Ruajtja e burimeve turistike natyrore, historike, kulturore për një përdorim të vazhdueshëm në 

të ardhmen, duke i sjellë fitime të vazhdueshme shoqërisë; 

 Planifikimi dhe drejtimi i zhvillimit të turizmit me qëllim të shmangies së problemeve serioze 

ambientale, ose ato social-kulturore në hapësirat turistike; 

 Mbajtja dhe rritja e cilësisë gjithsej të ambientit të hapësirave turistike; 

 Mbajtja në nivele të larta të plotësimit të nevojave dhe dëshirave të turistëve në mënyrë që 

destinacionet turistike të ruajnë popullaritetin dhe kuotat e tyre të tregut;  

 Shpërndarja e të mirave shoqërisë nga zhvillimi i turizmit.
72
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2.6.2 Modeli i zhvillimit të qëndrueshëm bazuar në Eko turizëm 

 

Marrëdhëniet mjedis - turizëm kanë zënë një vend të rëndësishëm në studimet e këtyre 50 viteve të 

fundit. Gjatë viteve ‟60, turizmi masiv u shoqërua me rritjen e ndërgjegjësimit të publikut për 

çështjet mjedisore, e personifikuar kjo nga studimet e ndikimeve njerëzore mbi mjedisin. Nga viti 

1973 debati mjedis-turizëm fitoi një rritje të vëmendjes, ku shtetet u takuan në Kopenhagë në një 

konferencë të quajtur ,,Turizmi dhe Konservimi‟‟. Nga analiza e faktorëve pozitivë dhe negativë 

për marrëdhënien e ndërvarur turizëm – mjedis, doli se: 

 Mjedisi është baza e domosdoshme dhe tërheqja më e madhe për turizmin. Pa një mjedis 

tërheqës nuk do të kishte turizëm.  

 Interesat e turizmit kërkojnë mbrojtjen e pasurive historike. 

 Turizmi ndihmon drejtpërdrejt konservimin aktiv dhe nxit njerëzit të kontribuojnë kundrejt 

konservimit. 

 Turizmi paraqet një kërcënim të madh për mjedisin. 

Nga studimet e ndryshme që janë bërë në kohë të ndryshme është përfunduar se bashkëjetesa 

mjedis-turizëm nuk është e pajtueshme dhe se turizmi është shkaku i konfliktit, por ka rrethana ku 

të dy elementet mund të bashkëjetojnë për dobishmëri të njëri -tjetrit. Për të mbrojtur dhe ruajtur 

cilësinë mjedisore të rajoneve, SHBA sponsorizoi një plan Mesdhetar dhe një Program Detar 

Rajonal, të cilët krijuan një numër strategjish zhvillimi si më poshtë: 

 Përdorimi i tokës për një rang përdorimesh, duke filluar nga mbrojtja e mjedisit deri tek 

zhvillimi i turizmit. 

 Duke nxitur shpërndarjen e turistëve dhe duke zhvilluar zonat e brendshme siç duan turistët. 

 Inkurajimi i vendësve për forma të tjera akomodimi. 

 Pushime të bujshme, në mënyrë që të zgjasin sezonin turistik dhe të ulin përqendrimin e numrit 

të turistëve. 

 Duke themeluar ligje për mbrojtjen e mjedisit dhe për zhvillimin e turizmit. 

 Duke themeluar një ,,kod sjellje‟‟ turizmi, të aplikueshëm si për turistët ashtu edhe për 

industrinë e turizmit. 

Nga studimet e shumta që janë bërë për turizmin, eko turizmi është shfaqur si një fushë studimi, që 

tregon lidhjen e turizmit me format ekologjike të turizmit në formën më të pastër. Eko turizëm do 
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të thotë: ,,turizëm natyror, turizëm aventurier, turizëm i përshtatshëm, turizëm i përgjegjshëm dhe 

shumë forma të tjera të jashtme, turizëm jo masiv, me fjalë të tjera është një term përfshirës- 

pothuajse një çadër që shërben për një varg të gjatë termash mjedisore lidhur me turizmin”. 

Shumë përkufizime të tjera janë dhënë për eko turizmin
73

.  

Sipas Ziffer ,,Eko turizmi është një formë e frymëzuar e turizmit, së pari nga historia natyrore e 

një vendi përfshirë kulturën indogjene. Eko turisti viziton zona të pazhvilluara për të vlerësuar, për 

të ndjerë dhe të jetë pjesë e saj. Eko turisti praktikon jetën e egër në atë zonë, pasuritë natyrore dhe 

kontribuon në zonën që viziton me mjete financiare ose punë vullnetare për mirëqenien e zonës 

dhe të vendësve. Sot identifikohen 3 lloje eko turizmi: Eko turizmi i vetë personit, grupe të vogla 

eko turizmi dhe eko turizëm popullor. Eko turizmi i vetë personit përfshin individë ose grupe të 

vogla me 10 persona ose më pak, të cilët përdorin forma transporti jo të motorizuara (p.sh. ecjen 

ose kanotazhin) për të vizituar natyrën. Vizitorët s‟kanë kërkesa për shërbime dhe infrastrukturë. 

Eko turizmi në grupe të vogla përfshin individë ose grupe të vogla me 15 veta që përdorin mjete të 

motorizuara transporti, për të vizituar zona me interes të veçantë që janë zakonisht të pashkelura.
74

 

Eko turizmi popullor përfshin transportin e një numri të madh vizitorësh rreth një vendi të njohur 

dhe pikave turistike të njohura, kërkon mjete transporti me kapacitet të lartë si: autobus e mjete 

tjera të transportit për të cilat kërkohet infrastrukturë dhe aftësi fizike. 

Burimet natyrore atraktive të formës më të zhvilluar të turizmit alternativ, eko-turizmit, janë 

sisteme natyrore ose gjysmë natyrore. Kështu, eko turizmi i qëndrueshëm duhet të bazohet në 

parimet e strukturave të ekosistemit. E rëndësishme është se mbrojtësit e natyrës duhet të jenë 

komunitetet lokale humane, hapi i parë duhet të jetë edukimi, d.m.th., modifikimi i perceptimit të 

komuniteteve lokale, sidomos të liderëve, për të treguar se ruajtja e ambientit në të cilin bazohet 

eko-turizmi, mund të jetë: 

 Ekonomikisht e vlefshme; 

 E integruar në stilin e tyre të jetës; 

Ekzistojnë disa parime sipas të cilave turizmi rural shërben si bazë e përcaktimit të turizmit 

efektiv dhe të qëndrueshëm: 

 Përvojat e turistit duhet të jenë të përcaktuara nën karakterin e ambientit natyror, kulturës, etj; 
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 Takimi për turizëm . Kopenhagë 1973 Turizmi dhe konservimi 
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 Ziffer, K. (1989). Ecotourism: The Uneasy Alliance. Conservation International and Ernst and Young, 
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 Zhvillimi turistik duhet të synojë ruajtjen, mbështetjen në të ardhurat e popullsisë lokale, 

vlerësimin e strukturave historike; 

 Planifikimi, përcaktimi i zhvillimit të turizmit duhet të jetë i konkurrueshëm midis 

lokaliteteve të ndryshme; 

 Kontrolli i turizmit duhet të mbetet në një masë të konsiderueshme në varësi të lokalitetit. Ky 

kontroll, si dhe sigurimi i përfitimeve, duhet të shpërndahet nga komuniteti përkatës dhe 

rrjedhimisht përfitimet duhet të kombinohen me ruajtjen e ambientit; 

 Investimet turistike duhet të mbështesin ekonominë lokale dhe të sigurojnë një shpërndarje të 

aktiviteteve, duke minimizuar ndikimet negative mbi ambientin; 

 Industria turistike duhet të ndihmojë në mënyrë aktive arritjen e një mirëkuptimi të plotë të 

mundshëm me popullsinë lokale dhe turistët.
75

 

 Zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm është i bazuar në krijimin e një ekuilibri ndërmjet tre 

parametrash kryesorë: 

1. Popullsisë lokale: 

 Përcaktimit të saktë të zhvillimit të turizmit, 

 Presionit ekonomik mbi popullsinë lokale, 

 Arritjes së një bashkërendimi për të zhvilluar turizmin. 

2. Miqtë: vizitorë, ekskursionistë, turistë: 

 Satisfaksioni për shkak të atmosferës rurale, 

 Mbipopullimi i zonës rurale gjatë periudhës së pikut, 

 Shpjegimi i arsyeve kryesore të ardhjes së turistit në një rajon specifik turistik. 

3. Infrastruktura (planifikimi fizik, popullimi, rrugët, etj). 

Qëllimet e politikave turistike janë të lidhura ngushtë me turizmin e qëndrueshëm, dhe se një 

turizëm i tillë i qëndrueshëm është thelbësor për turizmin kompetitiv. Politika të tilla të cilat janë 

të bazuara në informacionin që japin treguesit janë të përqendruara në tri drejtime kryesore: 

- Indikatorët janë të lidhur dhe përbëjnë bazën e kapacitetit mbrojtjes; 

- Kapaciteti mbajtës i burimeve natyrore, i rajoneve specifike i referohet aftësisë së tyre për të 

tërhequr turistë pa shkaktuar ndotje.  
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Politikat e turizmit të qëndrueshëm në nivelin makro lidhen me menaxhimin e ndikimeve 

negative. Ekzistojnë 10 rregulla, si më poshtë: 

 Mbron çfarë është natyrore dhe e bukur; 

 Zvogëlon densitetin; 

 Zgjeron ndjenjën e të qenit privat dhe intim në një lokalitet; 

 Kërkon cilësi të realizuara në rrugë të ndryshme; 

 Zgjeron diversitetin; 

 “Magazinon” natyrën dhe historinë; 

 Vlerëson kulturën lokale dhe traditat; 

 Përcakton limitet kryesore të përdorimit; 

 Negocion në hapësirat e hapura; 

 Synon të përfitojë nga pranueshmëria e komunitetit.
76

 

Në lidhje me mikroteknikat e politikave të turizmit të qëndrueshëm, ekzistojnë katër rregulla(4R) 

të menaxhimit të këtij turizmi: 

 Zvogëlimi; 

 Riciklimi; 

 Respekti; 

 Rregullimi. 

Ndërsa parimet e përcaktuara nga politikat turistike qeveritare, në të cilat bazohet zhvillimi i 

turizmit të qëndrueshëm, do të jenë: 

 Qëndrueshmëria ekologjike, siguron se zhvillimi do të bëhet në mënyrë harmonike me 

proceset natyrore, diversitetin ekologjik dhe burimet biologjike; 

 Qëndrueshmëria ekonomike, siguron se zhvillimi është ekonomikisht eficent, dhe se burimet 

janë te menaxhuara në mënyrë të tillë që të mund të mbështeten brezat e ardhshëm; 

 Qëndrueshmëria sociale dhe kulturore, siguron se zhvillimi e rrit kontrollin e njerëzve mbi 

jetën e tyre, është konkurrent me kulturën dhe vlerën e atyre qe janë të tërhequr nga vlera të 

tilla, mban dhe forcon imunitetin përkatës. 
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Në lidhje me partnerët kryesorë për zhvillimin e qëndrueshëm, ndërsa në stilin e vjetër të 

zhvillimit të turizmit, gjërat funksiononin si në fig. (a), në fig. (b), ku paraqitet turizmi i 

qëndrueshëm sipas modeleve të reja të zhvillimit. 

                        Figura 1. Modele të ndryshme të zhvillimit të turizmit.
77
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2.6.3 Modele të planifikimit të turizmit 
 

Në punimet e tyre Keogh & Hunt, theksojnë nevojën për një zhvillim të qëndrueshëm dhe rritjen e 

bashkëpunimit në procesin e planifikimit
78

   

Sipas Jamal, Getz, Sautter e Leisen, Planifikimi i turizmit përfshin matjen e kërkesës turistike dhe 

burimeve të destinacionit. Getz ka sugjeruar mbi 150 modele të planifikimit të turizmit. Ai njeh 

dy tipe bazë: modelet teorike dhe modelet proces. 

Modelet teorike konceptojnë disa aspekte të funksionimit të turizmit si sistem. Ato mund të 

modelojnë gjithë sistemin e turizmit ose pjesë të saj dhe mund ta ndajnë në varësi të asaj nëse ato 

janë përshkruese, shpjeguese apo predikuese. Modelet shpjeguese tregojnë se si punon një sistem 

me ose pa marrëdhënie rastësore specifike. Modelet përshkruese përcaktojnë komponentët e 

sistemit turistik. Modelet predikuese shtrihen mbi një njohje të marrëdhënieve rastësore për të 

lejuar parashikimin
79

. 
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2.6.3.1 Modelet proces të turizmit 
  

Këto lloj modelesh tentojnë të optimizojnë proceset e menaxhimit ose planifikimit dhe janë shumë 

konceptuale në orientimin e tyre. Ekzistojnë një sërë mënyrash për planifikimin e qëndrueshëm. 

Shembujt përfshijnë planifikimin ambiental dhe ekologjik. Këto mënyra planifikimi përdoren më 

tepër tek zonat ,,e rëndësishme” apo ,,të ndjeshme”. 

Kështu Eagles e përcakton një zonë ,,të ndjeshme” si një zonë me një pamje të veçantë natyrore e 

cila përmbush kriteret e mëposhtme: zotëron bimë të veçanta, specie të rralla, funksione ekologjike 

vitale, kombinim të qenieve dhe formave të tokës, të cilat mund të jenë të vlefshme për kërkime 

shkencore.
80 

2.6.3.2  Modelet e planifikimit ekologjik 

 

Këto lloj modelesh ndryshojnë nga ato ambientale, sepse ato fokusohen në ekosisteme. Megjithatë 

aspektet ekologjike shpesh janë marrë në konsideratë në proceset e planifikimit si pjesë të 

faktorëve ambientalë që duhet të vlerësohen ashtu si dhe konsideratat ekonomike e sociale. 

2.6.3.3 Planifikimi i kapaciteteve mbajtëse 

 

Një metodë e kombinuar e planifikimit të burimeve natyrore është edhe ajo e mbështetur tek 

kapacitetet mbajtëse. Kapaciteti mbajtës është niveli përdorimit pas të cilit ndikimet tejkalojnë 

nivelet e pranueshme të specifikuara nga standardet e vendosura. 

Kapacitetet mbajtëse Butler i ka ndarë në katër tipe të ndryshme si: kapacitete ekologjike, fizike, 

sociale dhe të lehtësirave.
81

 

2.6.3.4 Planifikimi i turizmit bazuar në komunitet 
 

Sipas Tosun, në shumë studime të mendimtarëve të turizmit për pjesëmarrjen e komunitetit në 

planifikimet e turizmit mbizotëron mendimi i përbashkët se komuniteti në procesin e zhvillimit të 

turizmit akoma trajtohet si një objekt vëzhgimi sesa si një partner në këtë proces.
82
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Lidhur me këtë, Woodley thotë: “Debatet për këtë çështje shumë të rëndësishme janë të fokusuara 

në atë se a do të përfshihet komuniteti në procesin e zhvillimit të turizmit, por jo edhe në atë se 

kur duhet të përfshihet. Pyetja kryesore është nëse përfshirja e komunitetit do të rritë kontrollin e 

menaxhimit dhe të përfitimeve nga zhvillimi i turizmit në lokalitetet e tyre.
83

 

Ndërsa Haywood, thotë: “Kërkuesit e kësaj çështjeje gjithnjë e më shumë po theksojnë nevojën e 

decentralizimit të planifikimit dhe integrimin e tij në objektivat e zhvillimit të orientimit të 

komunitetit.
84

 

2.7 Menaxhimi i turizmit 

 

Për menaxhimin turistik ekzistojnë mendime të mendimtarëve të ndryshëm. Sipas Vjollca Bakiut, 

menaxhimit territorial turistik duhet t‟i kushtohet rëndësi e madhe, atraksioneve që motivojë 

klientët, duke mos harruar se pikërisht këta formojnë imazhin e strukturave akomoduese përkatëse 

të vizituara, duke u nisur edhe nga përvoja globale në të cilën përfshihet perceptimi i të mirave 

dhe shërbimeve bazike të turizmit, si burimet natyrore, infrastruktura dhe pajisjet, por edhe 

shërbimet publike. Shpesh menaxherët e turizmit përqendrohen vetëm në krijimin e ofertave të 

reja dhe të fushatave përuruese, duke mos i kushtuar dhe aq vëmendje mirëmbajtjes dhe ruajtjes 

së atributeve, që realisht tërheqin turistët. 

Bazën për një menaxhim të suksesshëm të hapësirave turistike, ku ngrihen dhe funksionojnë 

strukturat akomoduese turistike, duhet mbështetur në: 

- Ekzistencën e një hapësire gjeografike me kushtet e përshtatshme për zhvillimin e strukturave 

akomoduese konkrete sipas zonës përkatëse; 

- Praninë e aktiviteteve të ndryshme të studiuara dhe të lidhura me turizmin në mënyrë të 

drejtpërdrejtë ose të tërthortë  

- Ruajtjen e hapësirës gjeografike për të tërhequr tregjet dhe segmentet e ndryshme (burimet 

turistike)  

- Njohja nga tregu kombëtar dhe ndërkombëtar si një vend për tu vizituar( promovimi) 85 
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Për menaxhimin e turizmit është i rëndësishëm edhe respektimi i faktorëve që ndikojnë në 

proceset zhvillimore ekonomike e promocionale. Sipas Kotler&Keller
86

, faktorët që e përcaktojnë 

ambientin e jashtëm të marketingut ndahen në faktorët e makro-ambientit dhe faktorët e mikro-

ambientit. Ambienti i makro-marketingut përbëhet nga faktorët: Politiko - ligjorë, Ekonomiko - 

demografikë, Socio - kulturorë dhe teknologjikë, të cilët së bashku njihen edhe si PEST faktorë. 

Ndërsa, ambienti i mikro-marketingut përbëhet nga: konsumatorët, konkurrentët, furnizuesit dhe 

shpërndarësit. Me qëllim të drejtimit të organizatës me këtë nivel të ambientit është zhvilluar 

Modeli me pesë forca i Porter-it, aspekti kyç i së cilës është industria në të cilën ndërmarrja 

konkurron.
87

. 

Menaxhimi E- Turizmi i mbështetur në Internet. Organizatat e turizmit përdorin TIK-të për të 

komunikuar me të gjithë aksionaret dhe për të menaxhuar dhe kontrolluar inventarin e tyre. Ata 

përdorin internetin gjerësisht për E- Tregti dhe për t‟iu shitur produkte drejtpërdrejt 

konsumatorëve të tyre. Gjithnjë e më shumë prezenca e internetit është një pjesë e promocionit 

mix si për organizatat e turizmit ashtu edhe për destinacionet. Sot organizatat e turizmit kanë web- 

faqet e tyre me informacione dhe aftësi rezervuese, duke lejuar konsumatorët të kërkojnë për 

vlefshmëri dhe çmimet para se të rezervojnë online
88

. 

Funksionet menaxhuese. Menaxherët e turizmit marrin fuqi jo vetëm nga burimet financiare dhe 

aftësitë menaxhuese, por edhe nga njohuritë e tyre. Ata mund të bëhen njohës të përgjithshëm të 

sistemit administrativ dhe të operimit legalisht dhe në praktikë. Menaxheri i mirë e njeh shumë 

mirë sistemin dhe mundohet se si ta përdor për të arritur objektivat dhe zhvillimin e tyre, 

Problemet në menaxhimin turistik, mund të përsëriten për arsye të konfliktit të objektivave dhe 

konfliktit midis agjencive të ndryshme. Objektivat mund të jenë shumë të ngushta ose shumë 

ekonomike të fokusuara në një përdorim të mjedisit ose një braktisje e faktorëve joekonomikë 
89

.  

2.7.1 Menaxhimi i destinacionit 

 

Bahri Mustafa & Halil Bajrami (Punim shkencor në Konferencën e Katërt Ndërkombëtare në 

Ulqin). Menaxhim d.m.th. transformim i resurseve të një ndërmarrjeje në shërbim të 
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 Kotler, Ph.. Marketing Management, Millennium Edition. 12
th

 ed. Boston MA, USA: Pearson Custom Publishing, 

    2002 f. 52. 
87

 Ejup Fejza, Punim doktorate, Strategjitë marketing në industrinë ushqimore ,2014, Tiranë f. 35 

88
 Klodiana Gorica & Fioralba Vela , Strategjia e Turizmit, Tiranë  2007 f.402 

89
 Klodiana Gorica & Edmond Kadiu, Politikat e turizmit, Tiranë 2013, f.124-126 
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konsumatorit, për të cilin shërbim ai paguan. Ndërkaq, menaxhim i distinacionit do të thotë se 

resurset e destinacionit transformohen në shërbime të turistit për të cilat shërbime ai paguan dhe 

nga e cila pagesë përfiton vetë destinacioni. Mirëpo, për transformimin e resurseve të 

destinacionit në një zinxhir shërbimesh, për të cilat paguan turisti, duhet që edhe kooperimi 

ndërmjet aktorëve brenda destinacionit të funksionojë në atë mënyrë që konsumatori, 

respektivisht turisti ta bëjë shfrytëzimin sa më efektiv të produktit turistik. Këtu fillon edhe ndarja 

e detyrave të aktorëve brenda destinacionit.  

Turizmi përfshin shumë aspekte pune që ndikojnë te aktorët e një destinacioni. Mirëpo, për ta 

bërë turizmin faktor kryesor të zhvillimit të destinacionit, atëherë kërkohet punë e përbashkët e të 

gjitha institucioneve, sepse zhvillimi i turizmit në destinacion nuk ka vetëm rëndësi ekonomike, 

por këtu duhet të merret parasysh edhe aspekti i zhvillimit të qëndrueshëm dhe afatgjatë i 

komunës ose bashkësi. U cek edhe më parë se konsumatori, respektivisht turisti, gjatë qëndrimit 

të tij në destinacion shfrytëzon një zinxhir shërbimesh të cilat duhet të harmonizohen në mes veti 

dhe ato janë: 

Figura 2. Aktorët e destinacionit turistik 

 

  

 

 

 

Për të funksionuar i tërë ky zinxhir shërbimesh brenda destinacionit duhet që edhe aktorët që 

ndikojnë në zhvillimin e tij të veprojnë së bashku, siç janë:  

Nëse kooperimi i faktorëve të lartpërmendur është në nivelin e duhur, atëherë mund të flasim për 

një destinacion i cili edhe mund të ofrojë cilësi për turistin.
90
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Figura 3. Grupet e interesit të Destinacionit Turistik 

Mirëpo, për funksionimin e tërë kësaj duhet që destinacioni të posedojë edhe me strukturat 

organizative të cilat duhet edhe ta bëjnë marketingun me tërë potencialin, respektivisht produktin 

turistik. E këto struktura mund të jenë të ndryshme, si për nga organizimi ashtu edhe për nga 

statusi i tyre. Strukturat organizative luajnë rol të dyfishtë, sepse ato duhet të tentojnë ta bëjnë 

menaxhimin e destinacionit si një njësi të përbashkët dhe, në të njëjtën kohë, ta bëjnë marketingun 

e produkteve të ndryshme që ofron destinacioni si një produkt atraktiv për konsumatorin, 

respektivisht turistin.  

Pra, si produkt i destinacionit paraqiten edhe ato që janë përshkruar edhe më herët nga autorë të 

ndryshëm dhe që burojnë si rezultat i përbashkët: i transportit, akomodimit, përkujdesjes, kalimit 

të kohës së lirë etj. që së bashku e ndërtojnë atë, që turisti e konsumon si produkt. Sipas Hunziker 

,,Ndërmarrjet turistike e përbëjnë atomin e një molekule që vendet/qendrat turistike e ofrojnë për 

turistin”
91

.  

Ndërkaq, Kripendorf thotë se një destiacion turistik mund të krahasohet me një “Multi-Produkt-

Ndërmarrje” (ndërmarrje që prodhon disa produkte)
92

.Mirëpo, për t‟u paraqitur produkti te 

konsumatori si një njësi e përbashkët është i nevojshëm një koordinim i punës. Staub, këtë 

koordinim e formulon si një strategji që zhvillohet edhe në koncerne / holdingje të mëdha ku 

përfshihen të gjitha departamentet
93

. 

                                                 
91Kripendorf, J. (1971): Marketing im Fremdenfverkehr, Bern/Frankfurt.f.108 

92Hunziker , W. (1959): Betriebswirtschaftslehre des Fremdenverkehrs, Bern, f.97 
93 STAUB, R. (1990): Organisationskonzepte zur Verbeserung der Leistungsfëhigkeiten lokaler Tourimusorganisationen in 

    Schweizer Ferienorte, St. Gallen. f. 88 
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Nga kjo rezulton se detyrat e organizatave turistike duhet të jenë: zhvillimi i strategjisë nga ana e 

udhëheqjes së organizatës, konsultimi me tërë “ndërmarrjen destinacion” dhe formulimi i 

objektivave të caktuara afatgjata. 

Turizmi mund të përshkruhet dhe analizohet edhe si një sistem. Sipas Mueller, sistemi turistik 

përbënë tërësinë e elementeve që kanë ose mund të krijojnë marrëdhënie në mes tyre. Pra, sikurse 

ndërmarrjet e ndryshme edhe destinacionet mund të përshkruhen si një sistem. Sistemi i 

ndërmarrjeve është i lidhur me marrëdhëniet e ndryshme të sferave të ambientit rrethues. Në 

kuadër të sistemit turistik, turisti konsumon një zinxhir shërbimesh, që në një hapësirë, vend ose 

edhe në një rajon të caktuar ofrohen. Kur turisti e zgjedh një cak për udhëtim, ai i krahason të 

gjitha shërbimet që ofrojnë hapësirat e caktuara dhe zgjedh atë që më së miri i plotëson dëshirat e 

tij. Hapësira të cilën e zgjedh turisti nuk do të thotë se patjetër duhet të jetë një qytet / fshat 

bregdetar ose fshat turistik alpin. Ajo hapësirë mund të jetë edhe një lokalitet brenda qytetit ose 

fshatit, por ajo hapësirë mund të jetë edhe një qendër e madhe hoteliere turistike, siç janë All 

Inclusive Clubs p.sh. Por, ajo hapësirë mund të jetë edhe më e madhe, p.sh. një rajon i tërë ose një 

grup i shteteve ku konsumatori ose turisti lëviz dhe shfrytëzon rrjetin e shërbimeve që ofron ai 

rajon. Në këtë mënyrë shtrohet pyetja e definimit të asaj hapësire që turisti e zgjedh si cak ose 

produkt për pushim ose udhëtim.
94
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            Figura 4. Sistemi turizëm 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

Deri në fillim të viteve të 90-ta termi destinacion ka qenë term që është përdorur nga kompanitë e 

aviacionit dhe për to, destinacion është quajtur aeroporti në të cilin është dashur të aterojnë. 

Ndërkaq, në turizëm deri në vitin 1993, definimi i destinacionit nuk ka qenë unik. Në hapësirën 

gjermano folëse autorët kanë bërë përkufizime përafërsisht të njëjta.  

 Kurse Kaspar e përshkruan vendin turistik si “pikë kristalizuese të kërkesës”. Ai thotë se kërkesa 

turistike përqendrohet në një vend e jo në një ndërmarrje turistike. Ky vend duhet të zgjidhet sipas 

dëshirës së konsumatorit.
95

 

Destinacion turistik Inskeep e definon qendrën e cila është relativisht e mbyllur dhe që ofron 

shërbime të posaçme për ata që dëshirojnë të pushojnë, të mësojnë, për shëndet etj. sipas tij 

destinacion është qendra e cila posedon të gjithë infrastrukturën e duhur që e mundëson 

qëndrimin e turistëve
96

. 

                                                 
95 Kaspar, C. (1991): Management im Tourismus, Bern/Stuttgart., f.34. 

96
Inskeep , E. (1991): Tourism Planing- An integrated and sustainable development approch, New York. 
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Destinacionin Bieger e definon si: hapësirë gjeografike (vend, rajon, mjedis) që turisti ose grupe 

turistësh (ose një segment turistësh) e zgjedhin si cak të udhëtimit. Ajo hapësirë posedon me të 

gjithë infrastrukturën e nevojshme për akomodim, ushqim dhe argëtim. Me këtë hapësirë është 

edhe e aftë për konkurrim në incoming tourism e cila duhet të udhëheq si “një ndërmarrje e 

vetme”
97

. 

Ndërkaq, WTO (1993) destinacionin e definon si vend i cili posedon më një numër të 

atraksioneve dhe është i lidhur me infrastrukturën turistike dhe shërbimet, që një turist apo grup 

turistësh e zgjedhin nga ofruesit e tregut. Nga ky përkufizim rezulton se destinacioni mund të 

kuptohet si cak i udhëtimit dhe njëherit edhe si produkt-turistik. Me termin destinacion duket se 

është gjetur një terminologji e cila i mbulon shumë lloje të qarkullimeve dhe produkteve turistike. 

Do të thotë se një hapësirë, respektivisht vend ose njësi gjeografike, socio-kulturore, organizative 

me atraksionet e saja për të cilat turistët interesohen dhe që i ofron konsumatorit (turistit) atë që e 

kërkon dhe të njëjtin e zgjedh për kalimin e kohës së lirë, atëherë për turistin ky vend ose njësi 

është destinacion. 

Prej rëndësisë së veçantë është të kuptohet se si një konsumator/ turist e sheh destinacionin? P.sh. 

për një turist i cili dëshiron të shkojë në pushime dhe të merret me skijim, në Brezovicë, për të 

destinacion është Brezovica. Mirëpo, për turistin i cili p.sh. udhëton diku për të luajtur golf, për të 

destinacion është qendra ku ai do të luajë golf, ose për një turist nga Amerika që dëshiron ta 

vizitojë Evropën brenda dy javësh, atëherë për të destinacion është tërë kontinenti i Evropës.  

Ndërkaq, sa më i ngushtë të jetë definimi i udhëtimit, aq më i kufizuar është destinacioni në 

aspektin kohor dhe hapësinor. Nëse, p.sh. një shkencëtar nga Tirana shkon në një konferencë 

shkencore në Prishtinë dhe është i interesuar vetëm për konferencën, për të destinacion është 

hoteli. Por, nëse i njëjti interesohet edhe për kulturën e vendit ose donë të blejë diçka në qytet, 

atëherë për të destinacion është tërë qyteti i Prishtinës (Fig. 5). 

 

 

 

 

 
                                                 
97

 Bieger, TH. (2008): Management von Destinationen, 7 Auflage, Oldenburg Verlag, München/Wien., f.57 
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Figura 5. Destinacioni, resorti dhe pika atraktive (sipas largësisë, aspektit kohor dhe hapësinor).  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         pika atraktive = njësia më e vogël në destinacion   

Burimi: BIEGER (2008, f. 58) 

 

Në realitet, destinacioni paraqet një njësi konkurruese në tregun kombëtar dhe atë ndërkombëtar, 

që është në konkurrencë të përhershme me njësitë, respektivisht destinacionet tjera. Prezantimi i 

destinacionit, si brenda ashtu edhe jashtë, ka rëndësi strategjike për zhvillimin e qëndrueshëm të 

tij. Këtu luajnë rol të rëndësishëm edhe aktorët turistikë brenda destinacionit, si p.sh. politikat 

vendore, shoqatat dhe lidhjet turistike, bartësit e shërbimeve (ekonomitë private, ndërmarrjet etj.) 

si dhe popullsia lokale. Nëse të gjithë aktorët e përmendur kooperojnë dhe shfrytëzojnë resurset 

dhe efektet sinergjike dhe nëse destinacioni paraqitet si një njësi e përbashkët në treg, atëherë 

edhe aftësia konkurruese është më e madhe dhe më efektive. 
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KREU III 

3 ZHVILLIMI I TURIZMIT NË KOSOVË DHE MUNDËSITË E 

ZHVILLIMIT TË TURIZMIT TË QËNDRUESHËM NË 

RTASHK 

3.1  Të dhënat e përgjithshme 

 

Kosova është paraqitur vonë në tregun turistik për shkak të pozitës koloniale, që ka pasur dhe 

izolimit të plotë në rrjetin e komunikacionit. 

Vetëm pas ndërtimit të magjistrales së Adriatikut dhe të Ibrit, më 1971, Kosova filloi të afirmohet 

si treg potencial turistik. Në periudhën deri në vitin 1970, nga aspekti turistik, Kosova ka qenë 

mjaft e pazhvilluar. Koncepti themelor atëherë ka qenë zhvillimi i turizmit lokal. 

Prapambetja e gjithmbarshme e bazës së turizmit ka ndikuar në kahet e zgjidhjes së atyre 

problemeve, që kanë qenë më akute e që shpesh edhe nuk kanë shkuar drejtpërdrejt në dobi të 

qarkullimit të vërtetë turistik. Këtu, në radhë të parë, kemi parasysh sigurimin e qyteteve me 

kapacitete bujtinave, që janë ndërtuar për nevojat e ekonomisë (udhëtime biznesi), por edhe për 

nevojat e përhershme të popullatës vendore për kapacitete hoteliere. 

Pas vitit 1970, për të përmirësuar strukturën ekonomike, Kosova filloi hulumtimin e mundësive 

për zhvillimin e turizmit, ndërtimin dhe modernizimin e rrjetit rrugor dhe ndërtimin e bazës 

materiale të turizmit. Në periudhën 1970-1989 kriteri themelor i interesit ekonomik të Kosovës 

për zhvillimin e turizmit, si edhe për zhvillimin e veprimtarive të tjera, ka qenë ndikimi që ka ose 

do të ketë turizmi në punësim dhe të ardhurat, sepse këto dy kategori ekonomike kanë qenë dhe 

janë esenca e problematikës shoqërore-ekonomike të Kosovës. 

Për shkaqet që u thanë, si synime globale dhe themelore të zhvillimit të turizmit në Kosovë, në 

periudhën deri në vitin1990, është theksuar zhvillimi i shpejtuar shoqëror-ekonomik i Kosovës me 

aktivizimin e resurseve ekzistuese mjaft të rëndësishme turistike, me çka realizohet rritja e 

derdhjes së të hyrave në Kosovë.  

Turizmi lind dhe zhvillohet vetëm atëherë kur krijohen kushtet dhe nevojat që njerëzit 

përkohësisht t‟i lënë vendbanimet e tyre të përhershme dhe të shkojnë në vendet turistike për të 

pushuar, për t‟u argëtuar apo për të plotësuar kulturën e tyre. 
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Lindja dhe zhvillimi i turizmit është rezultat i ekzistimit dhe kombinimit të faktorëve të caktuar, 

të cilët e nxisin dhe e mundësojnë këtë zhvillim. Rrethanat që ndikojnë në lindjen dhe zhvillimin e 

turizmit njihen si faktorë të turizmit dhe janë të përbërë prej natyrave të ndryshme dhe secili nga 

ta ka ndikimet e veta në zhvillimin e turizmit. Derisa një grup i këtyre faktorëve ka ndikim në 

flukset turistike, grupet tjera kontribuojnë në formimin e tipeve të reja të lëvizjes turistike, ndërsa 

grupi i tretë ka ndikime në rritjen e vëllimit të qarkullimeve turistike
98

.  

Nga kjo shihet se faktorët përcaktues për zhvillimin e turizmit të një vendi mund të grupohen në 

tri grupe kryesore: 

- Faktorët nxitës, respektivisht faktorët e kërkesës turistike. Në këtë grup faktorësh bëjnë pjesë të 

gjithë ata faktorë të cilët nxisin krijimin e kushteve për lindjen e nevojave turistike.  

- Faktorët ndërmjetësues turistikë. Janë grup faktorësh që me veprimet e veta kanë ndikime në 

grupin e faktorëve nxitës dhe të atyre pritës dhe njëkohësisht i lidhin faktorët e kërkesës dhe të 

ofertës turistike për arsye se roli i tyre është ndërmjetësues.  

-  Faktorët pritës apo faktorët e ofertës turistike. Me këta faktorë nënkuptohet ekzistimi i të  

mirave dhe shërbimeve me një nivel cilësor të një vendi, që mund t‟i plotësojnë kërkesat e 

turistëve
99

.  

Në bazë të këtyre faktorëve mund të shpjegohet pozicioni i një vendi në zhvillimin e turizmit. 

Nëse një vend disponon me këta faktorë dhe përmes politikës turistike në nivel vendi bën 

kombinimin e tyre, atëherë mund të thuhet se ai vend ka kushte për zhvillimin e turizmit.
100

  

Pozita gjeografike e Kosovës, si qendër e pjesës qendrore të Gadishullit Ballkanik, trashëgimia 

kulturore dhe natyrore, elementet hidrografike, klima, relievi, flora dhe fauna janë faktorë që kanë 

krijuar kushte për zhvillimin e turizmit. Vështruar në bazë të tri grupeve të faktorëve (faktorëve 

nxitës, ndërmjetësues dhe pritës) që ndikojnë në zhvillimin e turizmit, Kosova mund të 

konsiderohet si vend që ka kushte shumë të mira për zhvillimin e turizmit, por duhet ende për t‟u 

bërë që të ketë një ofertë tërheqëse turistike. 

                                                 
98

 Kolë Staka, Halil Bajrami, Zana Mehmeti, Zhvillimi i turizmit dhe plani hapësinor i turizmit, Prishtinë, 

    2004, f. 7, ( dorëshkrim për planin Hapësinor të Kosovës, dokument qeveritar). 
99

 Vjollca Bakiu, Reneta . Dema, Vita  Koja,  Turizmi 1997 Tiranë, f. 52.  
100

 Vita  Koja, & K. Gorica Bazat e turizmit, Tiranë, 2004, f. 51. 
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3.1.1 Faktorët e zhvillimit të turizmit në Kosovë 

Me qëllim të identifikimit të faktorëve përcaktues për zhvillimin e turizmit të një vendi është me 

rëndësi që të njihen disa nga treguesit më të rëndësishëm ekonomikë. Në tabelat në vazhdim janë 

prezantuar të dhënat e përgjithshme të Republikës së Kosovës 

Tabela 1 Të dhënat e përgjithshme të Kosovës 

Nr. Treguesit Vl. numerike   

1. Sipërfaqja 10906km² 

2. Vendbanimet 1469 

3. Komuna 38 

4. Popullsia 1,739,825 

5. BPV 5,326.6 /€ 

6 Të ardhurat/ për kokë banori  2.935€ 

Burim: ASK, vjetari 2013, punuar nga autori i punimit  

 

BPV në Kosovë për vitet 2008-2013 është rritur në vlerën prej 3,882.8 në 5,326.6 milionë €. BPV 

për kokë banori është rritur prej 2,258€ në vitin 2008, në 2,935 € në vitin 2013
101

. 

Tabela 2. Treguesit e aktiviteteve ekonomike 

Nr. Treguesit Vl. Numerike 

1. Biznese të regjistruara   94806 

2. Nr. i të punësuarve 237886 

3. Biznese turistike të regjistruara   6247 

4. Nr. i të punësuarve 7695 

5. Net qëndrimi / ven/jashtëm 138750 

6. Vizitorë/ vendorë 95454 

7. Të hyrat financiare në të gjithë sektorët 302,864,790.77 

8. Të hyrat financiare nga turizmi  3,843,591.90 
Burim ATK dhe ASK, punuar nga autori 
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Tabela 3. Qendrat turistike për skijim në Alpet Shqiptare 

 

Tabela 4. Qendrat turistike për skijim në Malet e Sharrit 

Denivelacioni mesatar 

i shtigjeve 

Qendrat kryesore të 

maleve 

Numri i 

skiatorëve 

Kapaciteti i tërësishëm i 

qendrave 

880 Maja e Rusolisë 19.250 40.000 

 Maja e Kurvalës 11.250 22.000 

 Bjeshka e Belegut   7.550 15.000 

 Koprivnik   6.620 11.000 

 Rosa Zogut   5.150 10.000 

 Strellci   4.150   8.000 

 Maja e Strellcit   3.855   7.000 

 Hala   3.780   7.000 

 Maja e Leqinatit   2.760   5.000 

 Maja e Moknës   2.030   4.000 

  Gjithsej: 65.393              129.000 

Denivelacioni mesatar i 

shtigjeve 

Qendrat kryesore të 

maleve 

Numri i 

skiatorëve 

Kapaciteti i tërësishëm    i 

qendrave 

 950 Bistrica-Prevallë 13.780 27.000 

 Brezovica   7.575 15.000 

 Brodi   7.100 14.000 

 Radesha   5.150 10.000 

 Lubinjë   4.750   9.000 

 Brodosavci   4.720   9.000 

 Restelica   4.620   9.000 

 Shtërpca    3.920   8.000 

 Oshlaku    3.190   6.000 

 Kara Nikollë   3.180   6.000 

 Gjithsej 57.985              113.000 
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Të dhënat e prezantuara në tabelat e mësipërme tregojnë për mundësinë e ngritjes së 20 qendrave 

turistike për zhvillimin e turizmit dimëror-sportiv në rajonet turistike të Alpeve Shqiptare dhe në 

Malet e Sharrit. Mirëpo edhe rajonet tjera turistike kanë kushte shumë të mira për ngritjen e 

qendrave turistike për lloje të caktuara të zhvillimit të turizmit. Shala e Bajgores është vend 

shumë atraktiv për zhvillimin e llojeve të caktuara të turizmit. Po ashtu edhe burimet e ujërave 

termale krijojnë mundësinë për ngritjen e qendrave turistike dhe zhvillimin e turizmit kurativ.  

Tabela 5. Trashëgimia kulturore në Kosovë  

Nr. Trashëgimia kulturore   Kosova  

1. Trashëgimia arkeologjike   400 

2. Trashëgimia arkitekturore 821 

3. Fushat e konservimit arkitekturor 200 

4. Zona të veçanta    44 

5. Objekte të trashëgimisë kulturore në mbrojte të UNESCO   4 

Burim: MKRS, punuar nga autori. 

Tabela 6. Trashëgimia natyrore e Kosovës 

Nr. Trashëgimia natyrore   Kosova 

1. Zona natyrore të mbrojtura 11 

2. Parqe kombëtare    2 

3. Parqe rajonale    2 

4. Monumente të natyrës   58 

5. Park pylli  2 

6. Peizazh i mbrojtur    2 

Burim: MMPH e Kosovës, punuar nga autori 
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Tabela 7. Trashëgimia natyrore, atraksionet turistike  

Nr. Trashëgimia natyrore Kosovë 

1. Gryka (5 më të njohurat)  5 

2. Majte më të larta (10 më të lartat) 10 

3. Shpellat  6 

4. Lumenjtë kryesorë   8 

5. Liqenet artificiale (4 më të mëdhenjtë)  4 

6 Burime të ujërave termale  9 

Burim: MMPH e Kosovës, punuar nga autori 

Të dhënat në tabelat 1-7 prezantojnë sipërfaqen e Kosovës, popullsinë, BPV, të ardhurat për kokë 

banori, bizneset e regjistruara, burimet turistike të trashëgimisë kulturore, natyrore, atraksionet 

turistike, numrin e turistëve vendorë e ndërkombëtarë, të hyrat financiare nga qarkullimi i 

turizmit, të dhëna të cilat janë siguruar nga burimet e caktuara të cilat janë të cituara në secilën 

tabelë dhe të përpunuara nga autori. 
102

 

3.2 Faktorët  natyrorë si motive turistike 

 

Faktorët turistikë natyrorë janë krijuar në mënyrë natyrale dhe pasqyrojnë mjedisin gjeografik të 

një vendi. Bukuritë natyrore, kushtet klimatike, ujërat termo-minerale, shpellat, format 

gjeomorfologjike, gjeologjike, flora dhe fauna, paraqesin lëndën e parë turistike, e cila e ka 

vlerësimin e vet në turizëm dhe shërben si bazë për zhvillimin e turizmit të një vendi. Lokacioni, 

topografia, klima dhe faktorët tjerë janë bartës të një begatie me ujë, ujëvare, dhe gryka shumë të 

ngushta dhe të thella. 

Kosova ka mundësi të mira për zhvillim të turizmit. Disponon me atraksionet natyrore të 

begatshme, me lokacione gjeografike të volitshme. Disa prej përparësive të saj turistike të veçanta 

janë veçoritë e dallueshme morfologjike, hidro-grafike, klimatike dhe elemente të tjera atraktive 

të cilat e bëjnë Kosovën një ndër hapësirat turistike më tërheqëse në rajon. 

Edhe pse Kosova nuk posedon disa faktorë, të cilët kanë ndikim tërheqës, në pjesën më të madhe 

të kërkesës turistike, siç është deti, ajo disponon me potencial të jashtëzakonshëm natyror dhe 

mundësi tjera për zhvillimin e gati të gjitha formave të turizmit, në radhë të parë, të turizmit 
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dimëror-sportiv, malor, shëndetësor, transit, gjuetisë turizmit të biznesit etj. Studimet e bëra kanë 

treguar se në Kosovë ekzistojnë mundësi për ndërtimin e 20 qendrave të turizmit dimëror, të cilat 

mund të ofrojnë kushte shumë të mira për zhvillimin e turizmit dimëror-sportiv, sipas standardeve 

ndërkombëtare. 

Përveç mundësisë së ngritjes së qendrave turistike për zhvillimin e formave tjera turistike duhet 

pasur parasysh si: Grykën e Rugovës, e cila me bukuritë e saj të rralla, paraqet atraksion të 

posaçëm, Shalën e Bajgores, e cila ofron kushte shumë të mira për zhvillimin e llojeve të caktuara 

të turizmit, pastaj burimin e Drinit të Bardhë, liqenet natyrale, Shpellën e Gadimes, Radovcit, në 

Grykë të Rugovës, Panorc, Petreshticë, Bresalc etj. Nga atraksionet tjera duhet veçuar, Ujëvarën 

Mirusha, Bifurkacionin e lumit të Nerodimës etj. Nga burimet e ujërave termo-mineral mundësi 

turistike ofrojnë Banja e Pejës, Kllokotit dhe Banja e Mitrovicës dhe burime tjera termale, në të 

cilat ende nuk janë ndërtuar kapacitetet e nevojshme për pritjen e klientelës turistike. Cilësitë 

shëndetësore të këtyre ujërave termale mund të krahasohen me banjat më të njohura të ngjashme 

në rajon. 

Begatitë etnografike të Kosovës (veshja e llojllojshme dhe e larmishme, ndërtesat piktoreske 

rurale, begatitë e melosit etj) kaherë janë të njohura, dhe nga ky aspekt e bëjnë Kosovën trevë 

jashtëzakonisht tërheqëse.
103

 Ndër faktorët më të rëndësishëm natyror që mundësojnë zhvillimin e 

turizmit në Kosovë mund të përmenden: 

 Pozita gjeografike i mundëson qasje të favorshme në tregun turistik rajonal dhe më  gjerë; 

 Kushtet klimatike të favorshme; 

 Relievi i thyer kodrinor dhe malor, i pasur me shumëllojshmëri të florës dhe faunës, natyra  

       dhe ekologjia i krijojnë kushte për zhvillimin e turizmit të gjelbër; 

 Atraksionet turistike si shpellat, grykat, kantonet, lumenjtë, liqenet etj 

3.2.1  Motivet gjeomorfologjike 

 

Motivet gjeomorfologjike prezantojnë formën më tërheqëse në relievin e tokës që kanë në vete 

atribute tërheqëse për turistët. Vështruar nga aspekti hapësinor motivet gjeomorfologjike duhet të 

kenë parasysh relacionet ndërmjet pikave të ndryshme tokësore, të paraqitura me elementet e 

lartësive mbidetare, gjegjësisht ultësirat dhe lartësirat e tokës. Vetitë rekreative të këtyre motiveve 
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shprehen me komponentët relievorë, ndikimin e relievit në klimë, hidrografi, vegjetacion dhe 

jetën shtazore. Relievi paraqet një prej elementeve më të dalluara të mjedisit, në veçanti 

ndryshimet gjeomorfologjike shumë më të pasura me atraktivitete se sa ato të ultësirave. Të gjitha 

format relievore nuk janë njësoj tërheqëse dhe nuk e kanë të njëjtën vlerë turistike. Shikuar nga 

aspekti i formave të relievit, që janë tërheqëse për turistët, mund të përmenden: malet, shpellat, 

grykat, kanjonet etj. Arkitektura e shkëmbinjve paraqet një spektakël me veçanti të një mjedisi 

gjeografik. Në përgjithësi të gjitha format gjeomorfologjike janë interesante si dukuri natyrore për 

qarkullime turistike. 

Format dhe dukuritë e rralla gjeomorfologjike, zakonisht shtrihen në zonat malore. Malet përveç 

vlerave argëtuese dhe tërheqëse që ofrojnë për turistët me klimë të mirë, peizazhe të bukura ato 

janë të pasura edhe me florë dhe faunë të larmishme. Vlerësimi i këtyre zonave nga aspekti 

turistik është shumë i gjerë më parë duke i marrë malet si komplekse të hapësirave gjeografike, në 

të cilat gjenden atraktivitetet turistike. Malet në të cilat ekzistojnë së paku dy atraktivitete turistike 

konsiderohen hapësira me motive komplekse natyrore.
104

 

Kosova është e njohur jo vetëm në rajon por edhe më gjerë për malet, shpellat grykat, kanjonet që 

i ka dhe që mund të valorizohen për zhvillimin e turizmit. Malet më të njohura gjenden në Alpet 

Shqiptare dhe në Masivin e Sharrit.  

3.2.2  Grykat, kanjonet, shpellat si motive turistike 

 

Grykat janë atraksione turistike që paraqesin forma të ngushta relievore të maleve që kanë anë 

vertikale. Estetika dhe kurioziteti që disponojnë grykat i bëjnë këto atraktive për turizëm. Edhe 

qafat malore hyjnë në kategorinë e grykave. Në Kosovë ekziston numër i konsiderueshëm i 

grykave, shpellave dhe kanjoneve. Alpet Shqiptare dhe masivi i Sharit janë rajonet më të pasura 

me gryka, shpella dhe kanjone. 

Grykat. Në Kosovë më të njohura janë: Gryka e Rugovës, Gryka e Kaçanikut, Gryka e 

Carralevës, Gryka e Ibrit etj. Gryka e Rugovës me bukuritë e veta natyrore është gryka më e 

njohur në rajon dhe më gjerë. Rajoni i Rugovës shtrihet në mes masiveve të larta malore 

shkëmbore, si Guri i Kuq, Bjeshka e Lumëbardhit, Hajla dhe Maja e Rusolisë, me gjeografi të 

larmishme në kuotat prej 700 deri në 2522 m mbi nivelin e detit.  
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Kjo i jep Grykës së Rugovës dobitë e lartësive të mëdha, mundësinë e shëtitjes turistike, 

zhvillimin e turizmit alpin, veror dimëror etj. Gryka e Rugovës është e gjatë afër 10 km. Ajo është 

e thellë afër 1000 m, ashtu që është e klasifikuar në rendin e kanjoneve më të thella në vend dhe 

më gjerë. Në Kosovë kanjoni më i njohur është Kanjoni i Mirushës, i cili gjendet vetëm 65 km 

larg nga Prishtina, duke mbuluar një sipërfaqe prej 556 ha, i cili është mjaft piktoresk me liqene, 

ujëvare si dhe shumëllojshmëri të bimëve. Kanjoni i saj prehet thellë në gurin gëlqeror të 

Koznikut dhe në shtegun e saj më të ulët, buron poshtë një sistem prej 13 ujëvarave dhe 16 

liqeneve të mëdhenj dhe të vegjël, me një bukuri madhështore. 

            Figura 6.Në foto Ujëvara e Mirushës 

 

Shpellat. Paraqesin forma gjeomorfologjike për relievin, në turizëm kanë rol të veçantë për arsye 

se vizitat që iu bëhen kanë karakter turisti.  

Format nëntokësore stalaktitet, stalagmitet, liqenet nëntokësorë, kanalet paraqesin format më të 

shpeshta të shpellave. Kosova është e njohur me shpellat si Shpella e Gadimes. 

Figura 7. Foto  Shpella e Gadimes 
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Shpella e Mermerit e Gadimes. Daton qysh në kohën e Neolitit, me lokacion afër Lipjanit. 

Shpella e mermerit është një pashmangësi turistike atraktive që tërheq shumë turistë qysh prej 

shekullit X. Gjatësia e shpellës është 1260 m, kurse qasje për ta vizituar turistët kanë vetëm në 

400 m. Korridoret e shpellës janë plot me shkrepa metamorfe të bëra nga guri gëlqeror.  

Shtyllat masive që arrijnë një lartësi prej pesë metrash, stalaktitet e varura në tavanin e shpellës 

dhe kristalet piktoreske janë fenomene natyrore të rralla. Në Kosovë ka edhe shpella tjera, të cilat 

ende nuk janë të përgatitura për t‟u vizituar nga turistët, si: Shpella e Radavcit, Shpella e Panorcit, 

Shpella e Petreshticës, Shpella e Bresalcit, Shpella e Grykës së Rugovës etj.  

Po ashtu, interesante me përmasa të mëdha janë dukuritë si liqenet brenda në shpellë, galeri 

stalaktitesh e stalakmitesh etj.
105

  

            Figura 8. Në foto Shpella në Grykë të Rugovës 

  

3.2.3 Elementet hidrografike 

 

Hidrografia është element mjaft i rëndësishëm i trashëgimisë natyrore të një vendi. Përmes 

ujërave sipërfaqësore dhe nëntokësore mund të tregohet kompleksi natyror i përbërjes gjeologjike, 

relievit, klimës, florës dhe faunës, si dhe aktivitetit të njeriut për përshtatjen dhe shfrytëzimin e 

elementeve hidrografike për plotësimin e nevojave të ndryshme. Sipërfaqet ujore përbëjnë faktorë 

të rëndësishëm për zhvillimin e formave të ndryshme të turizmit. Shfrytëzimi i tyre varet nga 

pozita gjeografike ndaj zonave kontraktive turistike. Në turizëm uji lidhet me funksionimin e 

larjeve, zhvillimin e komunikacionit për zhvillimin e aktiviteteve të sporteve të ndryshme, si noti, 

peshkimi e sporte tjera. Sot në botë, pjesa më e madhe e lëvizjeve turistike, është e drejtuar kah 

detet, kjo vërteton se sipërfaqet ujore janë elementi më tërheqës për zhvillimin e turizmit modern. 
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Pozita gjeografike që ka Kosova, me lartësi mesatare (811m), mbyllja e hapësirës së saj me male 

të mesme dhe të larta në pjesët periferike krijuan kushte për formimin e nyjës hidrografike në 

Kosovë. Ujërat e Kosovës në Sukën e Dermanit në malin e Nerodimës ndahen dhe derdhen në tri 

pellgje: në Detin Adriatik, në Detin Egje dhe në Detin e Zi. Lumenjtë Ibri, Sitnica, Llapi, Drenica, 

Morava e Binçës dhe Krivareka derdhen në Detin e Zi dhe përbëjnë rreth 51 % të ujërave të 

Kosovës, ndërsa në Detin Egje derdhen lumenjtë Lepenci dhe Nerodimia, që përbëjnë afro 5%, në 

Detin Adriatik derdhen këta lumenj: Drini i Bardhë, Ereniku, Mirusha, Lumi i Pejës, Istogut, 

Deçanit, Prizrenit etj, që përbëjnë rreth 44% të ujërave të Kosovës. Kosova ndahet në 4 pellgje 

ujore: Pellgu i Drinit të Bardhë; Pellgu i Ibrit; Pellgu i Moravës së Binçës dhe Pellgu i Lepencit. 

3.2.4  Lumenjtë 

 

Atraktiviteti natyror që kanë lumenjtë në luginat e veta shërbejnë edhe për zhvillimin e turizmit. 

Rëndësia turistike e lumenjve, përveç përqendrimit në shfrytëzimin e tyre për zhvillimin e 

sporteve, si noti, peshkimi etj, ata me kanjonet, grykat dhe ujëvarat që kanë, paraqesin atribute 

atraktive për zhvillim të turizmit. Lumenjtë e Kosovës janë të njohur me atraktivitetin dhe 

estetikën e tyre natyrore, që mund të përdoren për zhvillimin e turizmit. Lumenjtë, siç janë: 

Mirusha, Burimi i Drinit të Bardhë, Nerodimja etj. me atraktivitetin e tyre natyror mahnitës, janë 

atraksione mjaft interesante për turistët.  

Figura 9. Në foto Drini i Bardhë 
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3.2.5 Liqenet 

 

Liqene ka po thuajse në të gjitha gjiret gjeografike dhe në lartësi të ndryshme mbidetare, të cilët 

kanë rëndësi për zhvillimin e turizmit, sidomos në vendet kontinentale, të cilat nuk kanë det. Për 

nga lloji liqenet janë: liqene të akullnajve, lumore dhe relikte (artificiale). Liqenet e akullnajave 

janë më të bukurit, ngase ata gjenden në zonat malore dhe janë pjesë e pandashme e atraksioneve 

të masiveve malore. Kosova është e pasur me këto tri lloje liqenesh. Liqene të akullnajave në 

Kosovë ka më së shumti në Alpet Shqiptare dhe në Malet e Sharrit.  

Në Alpet Shqiptare janë të njohura këto liqene: 

- Në Malet e Gjeravicës gjenden Liqeni i Madh dhe Liqeni i Vogël, 

- Në Rugovë Liqeni i Leqinatit; 

- Në pjesën Lindore të Alpeve Shqiptare ka 7 liqene, në cirqe ose basene terminale 

Në Malet e Sharrit ka 16 liqene, prej tyre janë: 

- Liqeni i Livadhit; 

- Liqeni i Bogovinës; 

- Liqeni i Zi  

- Liqeni i Jazhicës; 

- Liqeni i Sipërm etj.  

Disa nga liqenet e akullnajave janë burime të disa lumenjve të njohur në Kosovë, p.sh. Lumi 

Ereniku buron nga Liqeni i Vogël i Gjeravicës, Lumi i Prizrenit burimin e ka nga Liqeni i Sipërm 

rrëzë malit Konjusha, rrëzë majës së Lubotenit, Liqeni i Livadhit është burim i degës së djathtë të 

Lepencit. Shumica e këtyre llojeve të liqeneve që gjinden në Alpet Shqiptare dhe në malet e 

Sharrit, kanë një lartësi mbidetare nga 2070-2400 m. 

          Figura 10.Në foto Liqeni natyral në Gjeravicë 
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Liqene lumore në Kosovë ka vetëm në lumin Mirusha, që gjenden në pjesën e mesme dhe të 

poshtme të rrjedhës së këtij lumi. Në këtë lum ka 16 liqene të ndarë në ujëvara. Liqene relikte 

është Liqeni i Brezës, që gjendet në Opojë dhe ka mbetur nga koha e neogjenit. Kosova ka edhe 

një numër të liqeneve artificiale, të cilët shfrytëzohen për ujë të pijshëm, por edhe për zhvillimin e 

turizmit. Tabela në vijim prezanton liqenet artificiale të Kosovës
106

. 

 Tabela 8. Liqenet artificiale 

 

3.2.6 Ujërat termale 

 

Kosova ka burime të rëndësishme të ujërave termale, të cilat shfrytëzohen për qëllime mjekësore 

dhe rekreative. Këto resurse nuk shfrytëzohen racionalisht e as nuk janë hulumtuar sa duhet. 

Zyrtarisht ekzistojnë vetëm tri qendra shëruese: Banja e Pejës, e Kllokotit dhe Banjëska (në veri 

të Mitrovicës). Megjithatë, ekzistojnë edhe burime tjera, të cilat nuk shfrytëzohen dhe nuk janë 

hulumtuar. Në të ardhmen ato duhet të hulumtohen dhe do tu kushtohet më shumë vëmendje.
107

  

Duke shfrytëzuar potencialin e ujërave termale mund të krijohen mundësi për zhvillimin e 

turizmit kurativ. Përveç këtyre qendrave shëruese, Kosova është e pasur edhe me burime tjera të 

ujërave termale dhe termo-minerale, si më të njohura janë: Burimi i ujit në Malishevë, Uglar, 

Poklek, Dobërqan, Lluzhan , Deçan etj.  

                                                 
106 MMPH, Profili i Kosovës, Prishtinë, 2004 f. 28. 
107

 Musa. Gashi, Bazat e turizmit, Prishtinë, 1988, f. 69-75. 

Lumi Emërtimi i liqenit artificial Vëllimi i ujit në m3 

Ibër "Ujëman" 390.000.000 

Ibër "Pridvoricë"  490.000 

Batllavë "Batllava" 30.000.000 

Graçankë "Badovc" 31.000.000 

Livoç   "Livoç"   1.000.000 

Prrue  "Radoniq"  113.000.000 

Përlepnicë  "Përlepnicë"  4.200.000 
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3.3 Motivet antropogjene 

Oferta turistike e një vendi turistik është e përbërë nga motivet natyrore dhe motivet antropogjene. 

Motivet antropogjene janë faktorë atraktivë shoqëror, të cilët nxisin qarkullimin turistik. Numër i 

konsiderueshëm i turistëve, për të kënaqur kërshërinë e tyre turistike, vizitojnë vende të ndryshme 

historike, objekte të njohura kulturore. Motivet antropogjene janë objekt i qarkullimeve turistike, 

numër i madh turistësh kërkojnë vende historike, objekte kulturore të njohura, fushëbeteja, ngjarje 

të rëndësishme historike etj, me qëllim të zgjerimit të njohurive të tyre dhe njohjes më për së 

afërmi të këtyre vlerave. Shkalla e lartë e organizimit të zhvillimit të turizmit të një vendi ju krijon 

kushte turistëve që të vizitojnë objekte kulturore dhe njëherit ndikon në zgjatjen e kohës së 

qëndrimit të turistëve në një vend si dhe realizimin e përfitimeve ekonomike. 

Vlerësimet turistike të motiveve antropogjene bazohen në stilet, atributet estetike dhe artistike të 

objekteve kulturore. Vizitat që realizohen nga turistët në monumentet kulturore-historike, muzetë, 

galeritë, manifestimet sportive, festivalet janë format më të shpeshta që aplikohen në turizmin 

modern. Vizitat që realizohen për motive antropogjene rezultojnë me realizimin e një pjese të 

madhe të konsumit turistik apo thënë ndryshe konsum jashtë pansional që është synim i shumë 

vendeve që ta realizojnë.
108

 

Vështruar për nga lloji, motivet antropogjene janë të llojllojshme, të cilat së bashku janë segment i 

rëndësishëm i ofertës turistike të një vendi. Bazuar në efektet dhe funksionet turistike që kanë, 

mund të ndahen në: 

- Monumente kulturore-historike; 

- Institucione kulturore; 

- Manifestime kulturore; 

- Manifestime argëtuese dhe sportive; 

- Produkte të artizanateve si motive etnosociale. 

 

 

                                                 
108

 Musa. Gashi, Bazat e turizmit , Prishtinë, 1988, f. 81. 
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Motivet antropogjene sipas FREYER në mënyrë figurative mund të paraqiten
109

: 

                                         Figura 11. Grafiku  Motivet antropogjene 

 

3.3.1 Monumentet kulturor- historike 

 

Në territorin e Kosovës kanë kaluar rrugë të rëndësishme që kanë mundësuar edhe në zhvillimin e 

artit, trashëgimisë kulturo-historike gjatë periudhave të ndryshme historike. Gjurmët më të vjetra 

të identifikuara i takojnë periudhës së neolitit (kultura dhe arti neolitjan), artit të neolitit të mesëm, 

artit antik dardan, që përfshin periudhën kohore (shek. V- II p.e.s) e deri në ditët e sotme.
110

 

Trashëgimia kulturore historike paraqet burim të konsiderueshëm që motivon qarkullimin turistik. 

Atraktivitetet që kanë monumentet arkitekturale, figurative dhe dekorative paraqesin pasurinë 

kulturore të një vendi. Vlerësimi turistik i monumenteve kulturore historike, përveç qëllimit të 

vizitës nga turistët, ka për qëllim mirëmbajtjen edhe ruajtjen e tyre. Sektori i turizmit ka rol të 

veçantë në nxitjen e ruajtjes dhe restaurimit të këtyre monumenteve. Në vendet e ndryshme janë 

                                                 
109

 Freyer. W. Tourismus , 2001, München. 
110

 Fejaz Drançolli, Rrënimi i Kullës Shqiptare, Prishtinë, 2004, f. 14-25. 
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të njohura shumë monumente kulturore historike, që nxisin turistë të vendeve të ndryshme për t‟i 

vizituar dhe për tu njoftuar më për së afërmi me veçoritë e këtyre monumenteve. 

Kosova është e pasur me monumente kulturore historike të kohërave, që nga lashtësia e deri me 

sot. Sipas numrit të monumenteve të kulturës dhe të vlerave të tjera të larta kulturore-historike të 

kohës së ndërtimit, tipareve të stilit. Sipas rëndësisë së tyre kulturore, shumica e tyre i tejkalojnë 

suazat nacionale dhe hynë në thesarin e kulturës evropiane. 

Në Kosove, trashëgimia kulturore është një ndër elementet më të rëndësishme dhe pjesë përbërëse 

e mjedisit të saj jetësor. Në kuptimin e saj madhor përfshin veprimtarinë e shoqërisë nëpër shekuj, 

të zhvilluara që nga parahistoria e deri më sot. Kosova paraqet një thesar të pasur të trashëgimisë 

etnokulturale, materiale e shpirtërore të periudhave të ndryshme historike, të cilat pos tjerash, me 

veçoritë dhe karakteristikat e tyre dallohen për nga shumëllojshmëria e cilësive, vlerave dhe 

rëndësisë së vet historike, shumica prej tyre i tejkalojnë suazat nacionale dhe hyjnë në thesarin e 

kulturës botërore.
111

 

3.3.2 Manifestimet kulturore 

 

Manifestimet kulturore në çdo vend paraqesin vlera etnosociale të popujve. Në turizëm 

manifestimet kulturore përbëjnë faktorin komplementar të motiveve kulturore. Instrumentet 

muzikore, veshjet popullore, doket, traditat e mikpritjes, paraqesin grup kompleks të faktorëve të 

motiveve kulturore, ku vijnë në shprehje edhe manifestimet kulturore, siç janë festivalet 

karnavalet etj. Në grupin e manifestimeve kulturore hyjnë edhe festivalet e zhanreve të ndryshme 

muzikore, dramat etj. Karnavalet dhe festivalet në vende të ndryshme janë pothuaj tradicionale. 

Në vende të ndryshme janë të njohura edhe manifestimet folklorike, po ashtu manifestimet 

argëtuese, sportive, festivalet e filmave, olimpiadave sportive ku në këto manifestime mblidhen 

turistë pothuaj nga të gjitha viset e botës dhe paraqesin qarkullime të mëdha turistike.
112

  

Kosova është e njohur me llojllojshmëri të veshjeve të ndryshme, është e njohur me manifestime 

të ndryshme, kulinari vendore etj. Në Kosovë janë të njohura si vallet e Rugovës, Drenicës, 

Llapit, Ana Moravës etj. Ekzistojnë lloje të shumta të veshjeve kombëtare, organizohen festivale 

të ndryshme muzikore, manifestime tradicionale, siç janë: festivalet e ndryshme, si Doku Fest 

,,Epopeja e UÇK-së” ,,Nata e Zjarreve” etj. 

                                                 
111

 MKRS, Raporti sektorial i zhvillimit hapësinor për sektorin e kulturës, Prishtinë, 2004, f. 5. 
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 Musa. Gashi, Bazat e turizmit, Prishtinë, 1988, f. 96. 
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Manifestimet kulturore, përveç efekteve ekonomike që sjellin për vendin organizatorët me rastin e 

prezantimit dhe njohjes së vlerave kulturore për turistët që vijnë, rëndësi tjetër e veçantë është 

edhe krijimi i imazhit shumë pozitiv i bazuar në Kartën e Kombeve të Bashkuara për qarkullime 

të lira të njerëzve në tërë botën. Për zhvillimin e turizmit kosovar organizimi i manifestimeve 

kulturore do të ketë rëndësi të veçantë, duke u bazuar në mundësitë dhe pasuritë e llojllojshme të 

trashëgimisë kulturore. Një rëndësi e veçantë e organizimit të manifestimeve kulturore për 

turizmin e Kosovës do të ishte edhe krijimi i një imazhi pozitiv për Kosovën dhe ndryshimi i 

mendimit nga një mendim tejet negativ, si vend konfliktuoz, në një mendim për vendin si vend i 

destinacionit turistik, vend ku turistët mund të realizojnë kërshërinë e tyre turistike. 

3.3.3 Produktet e artizanateve 

 

Produktet e artizanateve, përveç rëndësisë që kanë në përmirësimin e strukturës së konsumit 

turistik, ato paraqesin një lloj të tregtisë turistike dhe janë faktor i motiveve etnosociale. Produktet 

artizanale përveç destinimit të tyre që kanë për konsum të brendshëm, ato mund të konsiderohen 

edhe si produkte të konsumit turistik. Në vendet, të cilat kanë zhvillim të mirëfilltë turistik 

produktet e artizanateve kanë marrë formën e vet të zhvillimit dhe janë zhvilluar si formë e një 

tregtie të vogël dhe me rëndësi ekonomike për shumë ekonomi familjare. 

Dihet se secili lokalitet apo vend turistik i ka specifikat e veta, andaj produktet e artizanateve janë 

mjaft të larmishme të cilat shiten si suvenire, pothuaj në çdo kënd të lokalitetit turistik. Këto 

produkte mund të thuhet se, më tepër kanë funksion dekorativ, sidomos produktet e veshmbathjes, 

galanterisë së drurit, bakrit, arit, argjendit, etj. Kosova është e njohur me produktet e 

arizanateve.
113

  

Zejtaria, si veprimtari tradicionale, edhe sot e plotëson ekonominë në përgjithësi dhe përfaqëson 

ekonominë e vogël që inkuadron një numër të konsiderueshëm të të punësuarve, kurse produktet 

dhe shërbimet e saj plotësojnë një pjesë të dukshme të nevojave shoqërore. Zhvillimi i turizmit 

kosovar dhe rritja e qarkullimit turistik në Kosovë do të ndihmonte edhe më shumë në zhvillimin 

e këtij sektori të rëndësishëm ekonomik. 

                                                 
113 Musa. Gashi, Bazat e turizmit, Prishtinë, 1988, f. 99. 
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3.4 Burimet njerëzore 

Turizmi përfshin një fushë të gjerë të veprimtarive ekonomike dhe jo ekonomike të cilat janë të 

ndryshme nga njëra-tjetra, që ka për pasojë edhe profilin e ndryshëm të kuadrove, dhe atë në 

vartësi nga kuadrat të cilat veprojnë në organizatat jo ekonomike, por të cilat në një farë mënyre 

merren me turizëm.  

Burimet njerëzore paraqesin elementet bartës për ekzistencën dhe funksionimin normal të një 

biznesi. Aktiviteti i drejtimit të personelit është mjaft kompleks, ku implikohen operacionet me 

karakter administrativ, organizativ, ekonomik etj. për dallim nga sektorët e tjerë. Punësimi në 

sektorin e turizmit mund të jetë stinor ose i përhershëm. Te punësimi stinor stafi i angazhuar 

mund të jetë më pak i kualifikuar krahas punës së përhershme. Në turizmin kosovar, mungesa e të 

dhënave të statistikës turistike për të punësuarit, nivelin e përgatitjes profesionale pamundësojnë 

një analizë më e hollësishme të burimeve njerëzore në këtë sektor. Njëri nga faktorët më të 

rëndësishëm për periudhën vijuese për zhvillimin e turizmit është përgatitja e kuadrit profesional 

turistik.  

Turizmi kosovar ka mungesë të kuadrit profesional, duke filluar nga mungesa e mësimdhënësve 

të shkollave profesionale të turizmit, drejtimeve të reja turistike, plan programeve mësimore etj. 

Shkollat ekzistuese me drejtime të turizmit janë në kuadër të shkollave të profileve tjera 

profesionale dhe i përcjell vështirësia e mungesës së objekteve ndihmëse ku mund të ushtrojnë 

pjesën praktike nxënësit e profileve turistike. Në Kosovë aktualisht funksion një numër i vogël i 

shkollave të mesme që në kuadrin e vet kanë drejtime të turizmit, ndërsa fakultete në sektorin 

publik me drejtime të turizmit ka në Fakultetin e Turizmit në Universitetin e Pejës, Prishtinës, 

Ferizajt, Prizrenit, në Kolegjet ,,Dardania” e ,,Pjeter Budi” në Prishtinë. 

3.5 Burimet kapitale dhe infrastruktura 

 

Burimet kapitale janë një nga faktorët kryesorë që ndihmojnë në krijimin e produktit turistik. 

Infrastruktura dhe pajisjet e nevojshme për transport, vendosja janë një nga faktorët që ndikojnë 

në rritjen e fluksit të turistëve në një vend të caktuar turistik. Sa do që një vend të disponojë me 
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burime natyrore, nëse nuk ekziston infrastruktura, që mundëson shijimin e atyre burimeve 

natyrore, ato mbeten burime të pa shfrytëzuara
114

. 

Studimet e deritanishme të bëra për mundësitë e zhvillimit të turizmit kosovar tregojnë se Kosova 

ka burime natyrore për zhvillimin e turizmit, sidomos për turizmin dimëror-sportiv (ngritja e 20 

qendrave turistike), sipas standardeve ndërkombëtare, por pikërisht mungesa e infrastrukturës dhe 

investimeve në burime kapitale, kanë pamundësuar shfrytëzimin e këtyre burimeve natyrore për 

zhvillim të turizmit. Nga 20 qendrat turistike të identifikuara, vetëm në qendrën turistike në 

Brezovicë janë bërë investime të konsiderueshme në infrastrukturë të nevojshme për zhvillimin e 

turizmit 

Investimet e bëra viteve të fundit në Kosove në infrastrukturën rrugore, janë shpresëdhënëse edhe 

për zhvillimin e turizmit. Vlen të theksohet se investimet në Autostradën e Kombit, që lidh 

Kosovën dhe Shqipërinë dhe Autostrada Prishtinë-Shkup, do të kontribuojnë në zhvillimin e 

turizmit të Kosovës. 

Pozita gjeografike që ka Kosova në relacion me infrastrukturën rrugore rajonale e me theks të 

veçantë korridori i 8-të dhe i 10-të do të ofrojë mundësi të mirë për rritjen e kërkesës turistike për  

lloje të caktuara të turizmit në Kosovë. 

Figura 12. Harta Korridoret 8 dhe 10, që lidhet hapësira e Republikës së Kosovës. 

 

Burim: Plani Hapësinor i Kosovës 
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 V. Bakiu, R. Dema, V. Koja, vepra e cituar, f. 53. 
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3.5.1 Burimet turistike në zonat rurale 

 

Karakteristikat themelore të gjendjes aktuale të turizmit fshatar e radhisin Kosovën në rajone me 

burime të konsiderueshme, por me traditë të pamjaftueshme në këtë lloj të turizmit. 

Karakteristikat e hapësirës, gjendja e biodiverzitetit, pozita gjeo-komunikatave, klima dhe vetitë 

tjera natyrore janë bazë e mirë për përfshirjen e turizmit rural në ecuritë e përgjithshme turistike të 

Kosovës, e sidomos zhvillimin e turizmit vendor. Numri i madh i resurseve turistike më atraktive, 

nuk janë as përafërsisht të valorizuar në masën e cila do të mundësonte plasman të suksesshëm në 

tregun turistik të vendit dhe të huaj. Shkaqet për këtë pozitë të turizmit rural janë të shumtë, por 

ndër më të rëndësishme janë: 

- Mungesa e përvojës, e vetëdijes për leverdinë ekonomike të një aktiviteti të tillë, 

- Mungesa e kulturës së përgjithshme të ekonomive familjare fshatare, 

- Mungesa e masave të politikës ekonomike në nivel të vendit për stimulimin e zhvillimit të 

turizmit rural, 

- Mungesa e bashkëpunimit me aktorët tjerë të ofertës turistike të Kosovës etj. 

Në rrjedhat bashkëkohore ekonomike zhvillimi i turizmit rural është pjesë e aktiviteteve 

komplekse të lidhura me rivitalizimin e fshatrave. Zhvillimi i turizmit rural mund të ndikojë në 

krijimin e kushteve për përmirësimin e gjendjes ekonomike-sociale, e sidomos të rajoneve 

ekonomikisht të pazhvilluara. 

Zhvillimi i turizmit rural mundëson: përmirësimin e kualitetit të jetës dhe statusit material të 

banorëve në rajonet fshatare dhe ekuilibrimin e zhvillimit rajonal, ndërprerjen e migrimit të 

banorëve të fshatrave drejt qendrave urbane dhe motivimin e të rinjve për kthimin në fshatra që do 

të ndikonte në ripërtërirën e popullatës fshatare dhe përmirësimin e strukturës së popullatës aktive 

për punë, rritjen e prodhimit klasik bujqësor dhe plasmanin e produkteve sipas principeve të 

ekonomisë së tregut, afirmimi i programeve të prodhimit organik bujqësor, ruajtja e ekosistemeve 

natyrore dhe mbrojtja e biodiverziteteve, si dhe plasmani i kontrolluar i frutave pyjore, bimëve 

shëruese aromatike, rivitalizimi i potencialeve kulturore etj. 

3.5.2 Bujqësia dhe mundësitë e zhvillimit të turizmit rural 
 

Sektori i bujqësisë mundë të jetë një burim potencial i rritjes së zhvillimit ekonomik të Kosovës. 

Kosova është e begatshme me tokë pjellore dhe klimë të butë, që është e përshtatshme për 
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prodhimin e kulturave bujqësore. Dy të tretat e popullsisë së Kosovës jetojnë në zona rurale dhe 

shumica e tyre punojnë në ferma të vogla familjare. Kosova ka një zonë prej 1.1 milion hektarësh 

prej të cilave 53 % janë tokë e kultivuar, përderisa 41 % janë toka pyjore
 
.
115

 

Kosova ka resurse të rëndësishme për zhvillimin e bujqësisë, nëse shfrytëzohen me metoda 

bashkëkohore, qasje intensive dhe me modele moderne. Këto resurse lehtë mund të shfrytëzohen 

dhe të vihen në shfrytëzim për shoqërinë. Tradita e pjesës dërrmuese të popullsisë rurale ka 

shanse reale të ndryshojë metodologjinë e shfrytëzimit të resurseve bujqësore dhe në këtë mënyrë 

të krijohen të ardhura, mbijetesë dhe perspektivë, ngase një numër i konsiderueshëm i popullsisë 

mund të gjejë punë pikërisht në këtë sektor
116

. 

Zonat rurale janë të pasura me resurse natyrore, të cilat duhet ruajtur, por edhe shfrytëzuar në 

mënyrë të qëndrueshme, duke përfshirë botën bimore dhe shtazore të shumëllojshme, tokën 

bujqësore, pyjet dhe lumenjtë. 

Zhvillimi i bujqësisë, sidomos në viset rurale, krijon parakushte për zhvillimin e turizmit rural. 

Kosova ka kushte shumë të mira për zhvillimin e turizmit rural, por popullata në viset rurale ende 

nuk e ka përvojën e duhur për zhvillimin e këtij lloj turizmi. Turizmi rural mundëson lidhjen 

midis turizmit dhe agrikulturës, të gjitha format që janë të përfshira në një zonë rurale.  

Për zhvillimin e turizmit rural, së pari duhet të dihet çka është turizmi rural, rëndësia e tij, 

përfitimet etj. 

Turizmi rural mund të përkufizohet si një aktivitet i ndërmarrë nga popullsia rurale me qëllim për 

mbështetjen e rritjen e të ardhurave të tyre. Është një tip i turizmit që përdor në mënyrë efektive 

burimet e atyre zonave që nuk janë të banuara plotësisht. 

3.5.3 Elementet atraktive si vlerë e zhvillimit të turizmit sipas zonave dhe lokaliteteve 

 

Vështruar nga aspekti i turizmit, Kosova është e ndarë në pesë rajone turistike: 

 Rajoni qendror i Prishtinës; 

 Rajoni turistik i Alpeve Shqiptare  

 Rajoni turistik i Sharrit; 

 Rajoni turistik i Mitrovicës  

 Rajoni turistik i Ana Moravës; 

                                                 
115 MBPZHR, Libri i Gjelbër, 2003, Prishtinë, f. 23.  
116 MTI-së,  Strategjia e zhvillimit afatmesëm ekonomik të Kosovës, 2003-2008, Prishtinë, 2003, f. 45. 



Turizmi në Kosovë dhe zhvillimi i qëndrueshëm i  tij  

 

 
                       Halil BAJRAMI 

70 
 

Secili nga rajonet turistike ofron kushtet për lloje të veçanta dhe ka specifikat e veta për 

zhvillimin e llojeve të turizmit në Kosovë. Harta në vijim prezanton rajonet turistike të Kosovës: 

Figura 13. Harta Rajonet turistike të Kosovës 

  

 

Rajoni qendror turistik i Prishtinës është epiqendra e të gjitha ecurive turistike të Kosovës. Në 

këtë rajon turistik janë këto komuna: Prishtina, Besiana, Drenasi, Lypjani, Kastrioti dhe Fushë- 

Kosova. Në këtë rajon llogaritet në ecurinë e rëndësishme të turizmit transit dhe biznesi, në bazë 

të sistemit të qarkullimit, të monumenteve të rëndësishme të trashëgimisë historike dhe tërheqjes 

së qendrës së zhvilluar qytetare me shërbimet e nivelit më të lartë në Kosovë. Ndër atraksionet me 

të rëndësishme mund të veçohen: Parku nacional i Gërmisë, i Blinajës, Shpella e Gadimës, Liqeni 

i Batllavës, Ulpiana, monumente tjera të trashëgimisë kulturore etj. 

Rajoni turistik i Alpeve Shqiptare është hapësira më e pasur për zhvillimin e turizmit. Këtë 

rajon turistik e përbëjnë këto komuna: Peja, Deçani, Gjakova, Burimi, Klina, dhe Rahoveci. 

Qendra kryesore është Peja dhe Gjakova. 

Ndër vlerat me të rëndësishme duhet të theksohen masivet malore të Alpeve Shqiptare, Gryka e 

Rugovës, fushat dhe kanjonet e Drinit të Bardhë, Lumëbardhi i Pejës dhe Deçanit, Erenikut, 

Ujëvara e Mirushës, liqenet malore, qytetet si Peja Deçani, Gjakova, Burimet Termale, 
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trashëgimia e pasur dhe e shumëllojshme e monumenteve kulturore-historike (zbulimet 

parahistorike), kishat mesjetare, xhamitë, hamamet, urat, hanet, etj. 

Motive interesante të mjedisit dhe peizazhet: Çarshia e Gjakovës, Çarshia e Madhe e Pejës, 

vendbanimet fshatare, kullat, stanet në bjeshkë etj. Pasuria etnografike dhe folklorike, veshja 

rugovase, vallet dhe këngët folklorike, zakonet tradicionale. 

Rajoni turistik i Sharrit.- Në këtë rajon turistik bëjnë pjesë këto komuna: Prizreni, Ferizaj, 

Kaçaniku, Shtërpca, Sharri, Theranda, Malisheva. Ky rajon turistik është mjaft i pasur me 

atraktivitete turistike në lokalitete të ndryshme turistike, si të trashëgimisë kulturore, po ashtu, 

edhe të atyre natyrore. Prizreni, qytet i lashtë, shquhet në këtë rajon turistik me trashëgiminë 

kulturore, siç janë Lidhja e Prizrenit, Kalaja, hamami e monumente tjera, por edhe lokalitetet tjera 

janë të njohura me atraksione turistike natyrore dhe kulturore. Ndër më të njohurat mund të 

veçohen: Kalaja e Prizrenit, Lidhja e Prizrenit, Gryka e Lumëbardhit, Qendra Turistike në 

Brezovicë, Suka e Dermanit, Bifurkacioni i Nerodimes, Shpella e Panorcit, Shpella e Petreshticës, 

Gryka e Kaçanikut, etj. 

Rajoni turistik i Mitrovicës.- Ky rajon turistik përfshin këto komuna: Mitrovicë, Skenderaj, 

Vushtrri, Zubin Potok, Leposaviq. Monumentet e trashëgimisë kulturore dhe natyrore e bëjnë këtë 

rajon mjaft tërheqës për turizëm. Ndër atraksionet turistike mund të veçohen: Shala e Bajgores me 

bukuritë e saj, liqeni i Ujmanit , banja Banjska, kristalet e Trepçës, monumente të trashëgimisë 

kulturore, si Kalaja e Vushtrrisë, Hamami, Ura e Gurit në Vushtrri, Kalaja e Zveçanit, disa 

lokalitete tjera të lashta, që quhen gjytete etj. 

Rajoni Turistik i Ana Moravës përfshin komunën e Gjilanit, Vitisë, Dardanës dhe të Artanës. 

Edhe këto komuna, me lokalitetet e veta, kanë atraksione turistike që në të ardhmen mund të 

shfrytëzohen për zhvillimin e turizmit. Ndër më të theksuarat janë: burimet e ujërave termale, 

Banja në Kllokët, në Kmetoc, në Uglar, monumente të trashëgimisë kulturore, si: Kalaja e 

Artanës, Kalaja e Pogragjës, Kisha në Letnicë, Stubëll, Burimet për turizmin rural janë shumë 

atraktive në këtë rajon. Vend shumë i përshtatshëm për pushime e rekracion është edhe hapësira e 

caktuar nga Komuna e Kamenicës në fshatin Gmicë, ku është menduar të ngritet qendra turistike 

për pushim e rekracion si dhe për rehabilitim të grupeve të caktuara të turistëve etj.
117
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 Kolë Staka, Halil Bajrami, Zana Mehmeti, Zhvillimi i turizmit dhe plani hapësinor i turizmit, Prishtinë, 

     2004, f. 7-13, ( dorëshkrim për planin Hapësinor të Kosovës, dokument qeveritar). 
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3.5.4  Tregu- konkurrenca rajonale 

 

Kosova, ende nuk ka ofertë të kompletuar turistike, që do të jetë atraktive për klientelën turistike. 

Arsyet janë tashmë të njohura për mos ekzistimin e një oferte të mirëfilltë turistike. Kushtet 

ekzistuese të Kosovës për zhvillimin e turizmit janë premtuese dhe në një të ardhme, oferta 

turistike e Kosovës mund të jetë konkurrente me vendet fqinje dhe më gjerë.  

Turizmi kosovar, qysh prej fillimit, bazohej në mundësitë reale të zhvillimit të llojeve turistike që 

janë karakteristike për turizmin kontinental. Faktorët e ofertës turistike ndahen në: faktorë 

natyrorë dhe në faktorë antropogjenë. 

Vetitë atraktive të faktorëve natyrorë dhe antropogjenë janë mjaft të ndërlikuara, andaj ndarja e 

tyre tipologjike paraqet në veçanti problem në veti. Kryesisht faktorët natyrorë, pikë së pari 

paraqesin dukuri të ndryshme natyrore, të cilat mund t‟i ndajmë në: 

 Dukuri morfologjike-male, lugina, gryka, kanjone dhe shpella; 

 Hidrografike (lumenj, liqene, burime termo-minerale); 

 Biogjeografike (bota bimore dhe shtazore). Dukuritë morfologjike, klimatike dhe të  

    kohës, paraqesin faktorët kryesorë natyrorë për aktivizimin e tyre në turizmin bazik 

   në Kosovë.  

Malet e Kosovës shquhen me lartësi, si maja e Gjeravicës, e cila është maja e maleve më të larta 

të Alpeve Shqiptare, kurse ndarja dhe çarja morfologjike e Alpeve Shqiptare dhe e Sharrit ka 

krijuar një begati të madhe të peizazheve të përshtatshme për zhvillimin e llojeve sportive dhe 

rekreative të turizmit, në vlera kooperative në Gadishullin Ballkanik.
118
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 J. Eten, M. Rey Problemet për zhvillimin e turizmit dimëror në RSFJ, Gjenevë, 1969 f. 38. 
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Tabela 9. Analiza e konkurrencës 

Kriteret konkurrues Shqipëria Bosnja& 

Hercegov. 

Kroacia Maqedonia Mali i Zi Serbia Kosova 

Imazhi -/+ -/+ +++ -/+ + -/+ - 

Mundësia e hyrjes nga tregjet 

burimore 

++ ++ +++ ++ ++ + ++ 

Produktet:  

Diell & Plazh + - +++ - ++ - - 

Turizëm kulturor + + ++ - + + - 

Turizëm dimëror, skijim, etj. -/+ -/+ - + + -/+ + 

Turizmi natyror, rural, 

aventurier, etj. 

+ -/+ ++ -/+ + -/+ -/+ 

Të tjera (Danubi, Liqeni i Ohrit, 

etj.) 

-/+ - + + + + - 

Të përfshirë në programet e 

operatorëve të ekskursioneve 

(me rëndësi) 

+ - +++ + +++ + - 

Cilësia e produkteve - - +++ - + - - 

Kategorizimi, sigurimi i 

cilësisë 

- -/+ +++ - + -/+ - 

Niveli i çmimeve / vlerë për 

para 

- -/+ + -/+ -/+ - -/+ 

Sistemi institucional & 

mbështetja 

-/+ + +++ -/+ ++ + -/+ 

Përpjekjet në marketing + + +++ -/+ ++ + -/+ 

Përpjekjet me MP, prezenca 

në media  

-/+ -/+ +++ - + -/+ - 

Investimet në sektorin e 

turizmit 

+ - +++ - + + -/+ 

 +++ = shumë e zhvilluar,  ++ = e zhvilluar,  + = mirë ,  -/+ = jo keq , - = pamjaftueshëm, varfër, dobët/  

Të dhënat tabelore prezantojnë krahasimet në mes të Kosovës, vendeve fqinje dhe të rajonit ku 

shihet qartë se Kosova aktualisht nuk është konkurrente në tregun turistik me vendet në fjalë. 

Imazhi i dobët i Kosovës, si destinacion turistik, është faktor kyç që Kosova ka pozitë më të ulët 

konkurruese se sa vendet fqinje dhe të rajonit. Mirëpo, me hartimin e politikave të qarta 
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zhvillimore turistike, do të krijohen kushte për zhvillimin e turizmit dhe rritjen e konkurrencës në 

tregun turistik.
119

 

3.6 Mundësitë e zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm në Rajonin Turistik të 

Alpeve Shqiptare në Kosovë 

 

Për periudhën e ardhshme vend meritor në zhvillimin e përgjithshëm ekonomik të Republikës së 

Kosovës do të ketë dhe turizmi si degë me ardhmëri dhe kushte të përshtatshme natyrore për 

zhvillimin e përgjithshëm të vendit. 

Tabela 10.Të dhënat e përgjithshme Kosovë / RTASH 

 

Nr. Treguesit Kosovë   RTASH Kosovë/RTASH/% 

1. Sipërfaqja  10906km² 2325km² 21.31% 

2. Vendbanimet    1469   311 21.17% 

3. Komunat        38       7 18.42% 

4. Popullsia 1,739,825 314,894 18.1% 

Burim: ASK, vjetari 2013, punuar nga autori i punimit  

 

Në tabelën e mësipërme janë të prezantuara të dhënat e përgjithshme të rajonit turistik të Alpeve 

Shqiptare në relacion me të dhënat e përgjithshme të Republikës së Kosovës. Pjesëmarrja e 

Rajonit Turistik të Alpeve Shqiptare në sipërfaqen e gjithmbarshme të Republikës së Kosovës 

është 21.31%, në numrin e vendbanimeve është 21.17%, me numrin e komunave është 18.42%, 

me numrin e banorëve është 18.1%. 

Të dhënat e prezantuara në tabelën nr.1. për pjesëmarrjen e RTASH në të dhënat e përgjithshme të 

Republikës së Kosovës në formë grafike janë të prezantuar në grafikun në vijim: 

   Figura 14. Grafiku nr.2. të dhënat e përgjithshme të RTASH/Kosovës 
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 MTI-së Strategjia e zhvillimit të turizmit të Kosovës, Prishtinë, 2006, f. 35. 
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Të dhënat krahasuese në mes të RTASH dhe Republikës së Kosovës janë të pasqyruara në formë 

tabelore në tabelën numër 11, ku janë krahasuar pjesëmarrja e RTASH/ Kosovë, si në vijim:  

Në bizneset e regjistruara RTASH merr pjesë me 15.68%, në numrin e të punësuarve në të gjithë 

sektorët merr pjesë me 8.81 %, pjesëmarrja e rajonit turistik në fjalë; në bizneset e gjithmbarshme 

turistike në nivel vendi është 16.95 %, në numrin e të punësuarve në sektorin e turizmit 

pjesëmarrja është 15.10%, në numrin e përgjithshëm të netëve të qëndrimit në nivel vendi-rajoni 

merr pjesë me 8.42%, në numrin e vizitorëve vendorë dhe të jashtëm, pjesëmarrja e rajonit është 

8.16%.Në financat e gjithmbarshme të realizuara nga të gjithë sektorët në Republikën e Kosovës, 

RTASH merr pjesë me 8%, ndërsa në të hyrat e gjithmbarshme financiare të realizuara nga sektori 

i turizmit në nivel vendi RTASH merr pjesë me 12.50 %. 

Tabela 11 Treguesit e aktiviteteve ekonomike në RTASH 

Nr. Treguesit   Kosovë   RTASH Kosovë/RTASH/% 

1. Biznese të regjistruara   94806 14867   15.68% 

2. Nr. i të punësuarve 237886 19468 8.81%   

3. Biznese turistike të regjistruara 6247 1059   16.95% 

4. Nr. i  të punësuarve 7695 1159   15.10% 

5. Net qëndrimi / ven/jash 138750 11159 8.42% 

6. vizitorë/ vendorë  95454 7792 8.16% 

7. Të hyrat financiare gjithë sektorët 302,864,790.77 24,094,732.59 8% 

8. Të hyrat financiare nga turizmi  3,843,591.90 479,672.21 12.50% 

Burim ATK dhe ASK, punuar nga autori 

Në mënyrë grafike të dhënat krahasuese në mes të Kosovës/RTASH janë të paraqitura në grafikun 

nr.3. për bizneset e përgjithshme që zhvillojnë aktivitetet e tyre afariste në të gjithë sektorët, 

bizneset në sektorin e turizmit , numri i të punësuarve në të gjithë sektorët dhe sektorin e turizmit, 

si dhe të hyrat financiare të realizuara nga të gjithë sektorët dhe sektori i turizmit. 
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Figura 15.Grafiku nr. 3. Të dhënat krahasuese për bizneset sektoriale, numrin e të punësuarëve dhe të hyrave 

financiare të realizuara në Kosovë/RTASH 

 

Nga të dhënat e prezantuara në formë tabelore shihet se Rajoni Turistik i Alpeve Shqiptare 

posedon burime të mjaftueshme për planifikimin dhe zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm për 

lloje të caktuara të turizmit, me theks të veçantë për turizmin malor dhe atë kulturor. Bazuar në 

specifikat e pozitës gjeografike të trashëgimisë natyrore, kulturore, klimën, florën e faunën, fuqinë 

punëtore të re, ekzistojnë mundësi reale për krijimin e produktit turistik, duke u fokusuar në 

zhvillimin e këtyre llojeve të turizmit: 

Turizmi dimëror sportiv.- Me burimet e veta natyrore, që ka ky rajon turistik, ofron mundësi të 

mira për zhvillimin e këtij lloji të turizmit. Studimet e gjertanishme tregojnë se Rajoni Turistik i 

Alpeve Shqiptare, jo vetëm në Kosovë, por edhe me vendet fqinje, ka avantazhe për zhvillimin e 

këtij lloj turizmi dhe ekzistojnë mundësi reale për ndërtimin e 10 qendrave turistike për zhvillimin 

e turizmit dimëror sportiv
120

.  
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Tabela 12.  Qendrat  turistike për skijim në Alpet Shqiptare 

 

Këto potenciale, krahas mundësive që kanë për zhvillimin e turizmit dimëror-sportiv, rëndësi të 

theksuar kanë edhe në zhvillimin e turizmit ndërkufitar, ku vlen të theksohet Projekti Majat e 

Ballkanit i zhvilluar në mes të tri shteteve: Kosovës-Shqipërisë-Malit të Zi. Përmes këtij projekti 

Këshilli Botëror i Turizmit (WTTC) në vlerësimin e vet, Rajonin  Turistik të Alpeve Shqiptare ka 

renditur në vendin e parë në takimin e mbajtur në Abu Dabu tё Emirateve tё Bashkuara, në prill të 

vitit 2013. 

Turizmi Kulturor. Si në çdo vend tjetër, ashtu edhe në Dardaninë Antike, përkatësisht në 

territorin e Kosovës së sotme, duke filluar nga periudhat parahistorike, konkretisht nga koha e 

Neolitit të Hershëm e deri në ditët tona, vazhdon kontinuiteti i jetës njerëzore, ndërsa formacionet 

e etnokulturave u kanë lënë si trashëgimi shumë të dhëna mbi rëndësinë dhe vlerat kulturore. 

Rajoni i Alpeve Shqiptare paraqet një thesar të pasur të trashëgimisë etnokulturore, materiale, 

shpirtërore të periudhave të ndryshme historike, të cilat pos tjerash me karakteristikat dhe veçoritë 

e tyre dallohen për nga shumëllojshmëria e cilësive, vlerave dhe rëndësia e vet historike.  

Speloturizmi. RTASH është e pasur sa i përket shpellave. Deri tash janë identifikuar numër i 

konsiderueshëm shpellash, si:, Shpella e Radavcit, Shpella në Grykë të Rugovës, etj. 

Qendrat kryesore të maleve Nr. i skiatorëve Kapaciteti i tërësishëm i qendrave 

Maja e Rusolisë 19.250   40.000 

Maja e Kurvalës 11.250   22.000 

Bjeshka e Belegut   7.550   15.000 

Koprivnik   6.620   11.000 

Rosa Zogut   5.150   10.000 

Bjeshka e Strellcit   4.150   8.000 

Maja e Strellcit   3.855   7.000 

Hala   3.780   7.000 

Maja e Leqinatit   2.760   5.000 

Maja e Moknës   2.030   4.000 

  Gjithsej: 65.393 129.000 
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Turizmi shëndetësor. Ngritja e qendrave turistike, përveç që do të ndihmojnë në zhvillimin e 

turizmit dimëror sportiv, do të krijojë kushte për zhvillimin e turizmit veror e po ashtu edhe 

turizmit shëndetësor. Burimet termale janë një mundësi tjetër për zhvillimin e turizmit 

shëndetësor, më të njohurat janë: Ilixha, në Istog, e cila aktualisht shfrytëzohet nga turistët 

vendorë dhe të huaj, por burimet tjera të ujërave termale të pashfrytëzuara deri më tani mund të 

përfshihen në të ardhmen në zhvillimin e këtij lloji të turizmit. 

Turizmi transit paraqet formën më potenciale, si dhe faktorin më të rëndësishëm të zhvillimit 

turistik të Kosovës, në kushtet e tanishme të zhvillimit të turizmit.  

Kyçja e Kosovës në këto dy korridore (në korridorin e tetë dhe të dhjetë) do të krijojë mundësi 

shumë të mirë për zhvillimin e turizmit në përgjithësi, e të turizmit transit në veçanti. 

Ndërtimi i Autostradës së Kombit Durrës-Vermicë -Mendarë paraqet mundësi të mira për 

zhvillimin e llojeve të veçanta të turizmit 
121

. 

Krahasimet në mes të RTASH dhe Kosovës janë të prezantuara në formë tabelore në tabelën 

numër 13, ku shihet se RTASH merr pjesë në trashëgiminë kulturore të Kosovës me këtë vlerë të 

shprehur në përqindje: në trashëgiminë arkeologjike me 27.75%, në trashëgiminë arkitekturore 

me 39.28%, me fushat e konservimit arkitekturor me 9%, me zona të veçanta me 18.20%, me 

objekte të trashëgimisë kulturore të mbrojtura nga UNESKO merr pjese me 50% në nivel vendi 

Tabela 13  Trashëgimia kulturore në Kosovës / RTASH 

Nr. Trashëgimia Kulturore   Kosova   RTASH  Kosovë/RTASH/% 

1. Trashëgimia arkeologjike   400 111 27.75% 

2. Trashëgimia arkitekturore 821 319 39.28% 

3. Fushat e konservimit arkitekturor 200   18       9% 

4. Zona të veçanta    44    8 18.20% 

5. Objekte të trashëgimisë kulturore në 

mbrojte të UNESCO 

  4    2     50% 

Burim: MKRS, punuar nga autori. 

Krahasimi i trashëgimisë kulturore të RTASH dhe Kosovës të pasqyruara në formë tabelore në 

tabelën numër 13 janë të paraqitura në formë grafike, si në vijim: 

 

 

                                                 
121

 Halil Bajrami, Zhvillimi i Marketingut Mix Turistik në Kosovë, punim magjistrature, Prishtinë 2007,  f. 116 
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 Figura 16. Grafiku nr.4. Të dhënat krahasuese në fushën e trashëgimisë kulturore 

 

 

Të dhënat e prezantuara në tabelën nr. 14 pasqyrojnë trashëgiminë natyrore të RTASH ne relacion 

me trashëgiminë natyrore të Republikës së Kosovës, ku RTASH merr pjesë me këtë përqindje: 

zona natyrore të mbrojtura janë 36.36.%, Parqe kombëtare 50%, monumente të natyrës 27.21%, 

park pylli 50% peizazh i mbrojtur 100%. 

Tabela 14. Trashëgimia natyrore e Kosovës /RTASH 

Nr Trashëgimia natyrore   Kosova RTASH Kosovë/RTASH/%   

1. Zona natyrore të mbrojtura 11   4 36.36% 

2. Parqe kombëtare   2   1      50% 

3. Parqet rajonale    2   1     50% 

4. Monumente të natyrës   58 16 27.11% 

5. Park Pylli   2   1      50% 

6. Peizazh i mbrojtur     2   2    100% 

Burim: MMPH e Kosovës, punuar nga autori 

Në grafikun nr.5 shihet pjesëmarrja e RTASH ne trashëgiminë natyrore të Republikës së Kosovës 

e cila përbën njërën nga shtyllat bazë të burimeve për zhvillimin e turizmit.  
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Figura 17. Grafiku 5. Trashëgimia natyrore 

 

Atraksionet natyrore të cilat mund të jenë në shërbim të zhvillimit të turizmit të krahasuara në 

mes të Kosovës dhe RTASH janë të prezantuara në tabelën nr.15 ku RTASH merr pjesë me këtë 

përqindje në nivel vendi: gryka 60%, majat më të larta (10 majat më të larta) 50%, shpella 

33.31%, lumenjtë kryesorë (8 lumenjtë kryesorë) 37.50 %, liqenet artificiale (ndër 4 liqene) 25%, 

burime të ujërave termale (ndër 9 burime) 33.31%. 

Tabela 15.  Trashëgimia natyrore, atraksionet turistike  

Nr. Trashëgimia natyrore   Kosovë RTASH Kosovë/RTASH/% 

 1. Gryka (5 më të njohurat)    5 3      60% 

 2. Majte më të larta (10 më të lartat) 10 5      50% 

 3. Shpella    6 2 33.31% 

 4. Lumenj kryesorë    8 3 37.50% 

 5. Liqene artificiale (4 më të mëdhenjtë)   4 1      25% 

 6 Burime të ujërave termale    9 3 33.31% 

Burim: MMPH e Kosovës, punuar nga autori 

 

Atraksionet natyrore të cilat mund të jenë pjesë e rëndësishme e zhvillimit të turizmit të 

prezantuar në formë tabelore në tabelën nr. 15 në formë grafike janë të prezantuara në grafikun 

nr.6. 
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Figura 18. Grafiku 6. Trashëgimia natyrore, atraksionet turistike  

 

 

Turizmi rural. Karakteristikat themelore të gjendjes aktuale të turizmit rural, Rajonin Turistik të 

Alpeve Shqiptare e radhisin në rajon me avantazhe të theksuara ndër rajonet turistike të Kosovës 

për këtë lloj turizmi. më të përshtatshëm me resurse të konsiderueshme, në këtë lloj të turizmit. 

Karakteristikat e hapësirës, gjendja e biodiverzitetit, pozita gjeokomunikatave, klima dhe vetitë 

tjera natyrore, janë bazë e mirë për përfshirjen e turizmit rural në ecuritë e përgjithshme turistike 

të Kosovës
122

. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
122 MTI, Analiza e shkaqeve të tendencave të pavolitshme në zhvillimin e turizmit në Kosovë në periudhën e pasluftës, 

       Prishtinë, 2003, f. 9.). 
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KREU IV 

4 METODOLOGJIA E KËRKIMIT 

4.1  Metodologjia 

 

Gjatë hartimit të punimit është përdorur metoda sasiore e mbledhjes së të dhënave, gjegjësisht 

është përdorur pyetësori për mbledhjen e të dhënave. Kjo ka ndihmuar që më lehtë të bëhet 

krahasimi i variablave të ndryshme të përdorura për të testuar hipotezat e parashtruara. 

Metodë tjetër e përdorur në këtë punim është metoda përshkruese, përmes së cilës është 

përshkruar modeli i turizmit të qëndrueshëm nga praktika e autorë të ndryshëm të theksuar në 

pjesën e rishikimit të literaturës dhe njëkohësisht është përshkruar edhe gjendja aktuale e turizmit 

në Kosovë. 

Për përmbushjen e qëllimit të studimit, janë përpiluar objektivat përmes së cilave është synuar 

përmbushja e qëllimit të këtij studimi, e të cilat janë: 

 Rishikimi i literaturës me praktikat dhe përvojat më të mira turistike dhe zbatimi i tyre.  

 Analiza e hartimit dhe zbatimit të modeleve të turizmit të qëndrueshëm. 

 Analiza e rolit të strategjive të turizmit dhe ndikimi i tyre në zhvillimin dhe rritjen e 

operatorëve turistikë në treg për periudhën kohore në vitet e fundit. 

Përpilimi dhe definimi i rekomandimeve të qarta se çfarë duhen përmirësuar në të ardhmen 

operatorët turistikë, si edhe hartuesit e politikës turistike me qëllim që të arrihet qëndrueshmëria 

zhvillimore turistike në Rajonin Turistik të Alpeve Shqiptare.  

Për mbledhjen e të dhënave, janë përgatitur pyetësorët për operatorët turistikë, institucionet 

qendrore e lokale, që merren me turizëm, turistët vendorë e ndërkombëtarë, komunitetin lokal, 

OJQ. Pyetësori është ndarë në katër grupe kryesore: 

-  Nga komuniteti lokal, 

- Nga sektori privat ku hynë (operatorët turistikë si: hoteli, moteli, ekonomia familjare, fshati  

turistik, agjencia turistike),  

-  Nga sektorin publik (ku hynë niveli qendror dhe lokal, politikë bërës),  

-   Nga turistët ( turistët vendorë e ndërkombëtarë).  
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4.2  Pyetjet kërkimore 

 

Studimi synon që të analizojë dhe të njohë nga afër formulimin dhe zbatimin e qëndrueshmërisë 

zhvillimore të turizmit në realitet. Për të arritur këtë qëllim, studimi do të japë përgjigjeje në 

pyetje kërkimore, si më poshtë: 

 Cilët janë përcaktuesit për zhvillimin e modelit të qëndrueshëm të turizmit në Kosovë? 

 A luan rol hartuesi/përcaktuesi i politikave turistike në qëndrueshmërinë e zhvillimit në 

Kosovë? 

 A ekziston koordinimi i aktiviteteve në mes të grupeve të interesit në marrjen e  vendimeve 

strategjike të turizmit? 

 A janë të studiuara kapacitetet e akomodimit në Rajonin Turistike të Alpeve Shqiptare në 

Kosovë? 

 Në ç‟masë investimet e deritanishme në rajonin e marrë në studim, përputhen në 

qëndrueshmërinë e zhvillimit?  

 Në ç‟masë janë të përfshirë në vendimmarrje pushteti qendror, lokal, komuniteti dhe turistët? 

4.3 Hipotezat 
 

H1. Qëndrueshmëria e zhvillimit të turizmit në Kosovë lidhet me strategjinë e turizmit.  

 

H2.Aktiviteti i operatorëve turistikë lidhet me qëndrueshmërinë e zhvillimit të turizmit në 

      Rajonin Turistik të Alpeve Shqiptare të Kosovës.  

 

H3. Përfshirja e komunitetit në zhvillimin e turizmit lidhet me vendimmarrjet në interes 

       të  tij.   

 

H4.Fluksi i turistëve dhe aktivitetet e tij lidhen me zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm 

         në Rajonin Turistik të Alpeve Shqiptare të Kosovës.  
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4.4 Zgjedhja e mostrës 
 

Metoda sasiore e mbledhjes së të dhënave përmban në vete analizën e të dhënave primare të 

mbledhura përmes pyetësorëve. ,,Madhësia e mostrës prej së paku 30 e më së shumti 500 është e 

përshtatshme për të kryer shumicën e studimeve.”
123

.   

Madhësia e mostrës së përdorur në punim është si në vijim, pyetësori për sektorin publik ka 

(Komunat dhe Ministritë) 11 pyetje, për komunitetin lokal (shoqërinë civile) 8 pyetje, për 

operatorët turistikë (hotel, motel, ekonomi familjare, fshat turistik, agjenci turistike, OJQ) 11 

pyetje, për turistët (vendorë e ndërkombëtarë) 10 pyetje.  

Pyetësori që ka mundësuar realizimin e hulumtimit të synuar ka pasur gjithsej 40 pyetje dhe janë 

intervistuar gjithsej 451 persona.  

Pasi që pyetjet kanë qenë të dedikuara për secilin grup të veçantë të interesit dhe pyetësori ka 

qenë i ndarë në katër pjesë në mënyrë seperate për: 1 Komunitetin lokal, 2. Sektorin privat 

operatorët turistikë, 3. Sektorin publik, ministritë dhe komunat, 4. Turistët vendorë e 

ndërkombëtarë, ku janë inkorporuar pyetjet në një pyetësor të përbashkët, ka rezultuar se 

respodentët e njërit grup nuk janë përgjigjur në pyetjet e grupeve tjera, si. p.sh. turistët nuk janë 

përgjigjur në pyetjet e operatorëve turistikë. Në tabelat e përgatitura figuron si respodent që nuk 

ka dhënë përgjigjeje apo komuniteti lokal nuk është përgjigjur në pyetjet e turistëve dhe në pjesën 

e tabelave për turistë të përgatitura sipas metodës së SPSS respodentët e tri grupeve tjera figurojnë 

si respodentë që nuk kanë dhënë përgjigjeje dhe anasjelltas. 

Po ashtu përmes intervistave të thelluara me menaxherët e operatorëve turistikë, janë përshkruar 

strategjitë e tyre të biznesit, kryesisht strategjitë që nuk kanë qenë pjesë e pyetjeve nga pyetësori, 

si strategjia e segmentimit të tregut apo e marketingut miks etj . 

Nga të gjeturat e siguruara përmes përgjigjeve të pyetësorit janë nxjerrë tabela të ndryshme  

krahasimi në mes të variablave për të vërtetuar hipotezat e parashtruara. Sipas Field ekzistojnë 

shumë rregulla për sa i përket vëllimit të zgjedhjes, por si rregull i përgjithshëm duhen 10 -15 

përgjigje për variabël
124

 

 

 

                                                 
123

 Uma Sekaran , Research methods for business: A skill building approach. 4th ed. New Jersey: John Wiley &  

      Sons. 2003, Fq.48-64. 
124

 Field A., (2005), Discovering Statistics using SPSS, SAGE publications, botimi i dytë. 
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      Popullimi është nxjerr si vijon:  

Komuniteti lokal nga 219 pjesëtarë, 105 të përfshirë në pyetësorë shprehur në përqindje 48.1%; 

Operatorët turistikë nga 289, janë të përfshirë 108 shprehur në përqindje 37.4%; 

Sektori politikë bërës, komunat 6, kurse ministritë 4, gjithsej 100%, 

Turistët dhe vizitorët janë përfshirë së bashku në RTASH dhe nga 1157 turistë, 228 janë përfshirë 

në pyetësorë e kjo e shprehur në përqindje është 19.8 %. 

Të gjitha këto janë paraqitur në tabelën nr. 16 dhe në grafikun më poshtë 

Tabela 16.  Përfshirja e aktorëve relevantë të turizmit të RTASH në pyetësor shprehur në % 

Pyetësori  Nr. ekzistues  Nr. i përfshirë në 

pyetësor 

% e pjesëmarrjes 

Komuniteti lokal 219 105              48.1 

Operatorët turistikë 289 108              37.4% 

Sektori publik   10   10              100% 

Turistët          1157 228              19.8% 

Gjithsej   451  

 

 Figura 19.  Grafiku 7. Përfshirja e aktorëve të turizmit në pyetësor 

 

 

Për mbledhjen e të dhënave janë shpërndarë pyetësorët në operatorët turistikë, komuna e ministri, 

që merren me turizëm, komunitetin lokal e turist të Rajonit Turistik të Alpeve Shqiptare, nga 

qershori  i viti 2013 deri në  dhjetor të vitit 2014. 
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4.5 Mënyra e përpunimit dhe prezantimit të të dhënave 

 

Të dhënat e grumbulluara janë përpunuar përmes Excel (mënyra e parë dhe e dytë) dhe mënyra e 

tretë, tabelat e kryqëzuara, përmes paketës statistikore për shkenca shoqërore SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences). Të dhënat e mbledhura nga pyetësorët janë prezantuar në tri 

mënyra: 

Mënyra e parë, përgjigjet e marra janë prezantuar me nga dy tabela për secilin grup të pyetjeve 

(katër grupe pyetjesh) të shpërndara pyetjet në tabelat e përgjithshme të secilit grup, por duke i 

paraqitur përgjigjet e siguruara përmes pyetësorit si të përgjithësuara. 

Mënyra e dytë është prezantuar në përgjigjet sipas grupit të ndarë të pyetësorit në katër grupe 

themelore dhe secila pyetje është paraqitur në tabelë të veçanet dhe është shoqëruar me diskutim 

të shkurtër në tabelat e kryqëzuara ku janë vënë përballë  njëra - tjetrës, në një tabelë, relacionet 

në mes të dy variablave nga pyetjet e parashtruara me qëllim të shikimit se sa janë të varura 

variablat e marra në shqyrtim në mes vete dhe vlera e sinjifikancës në mes tyre, apo rëndësisë që 

ka njëra strategji e zbatuar përballë strategjisë tjetër (tabela nga nr.65 deri në tabelat nr.77 në 

pjesën IV. Analiza e rezultateve dhe interpretimi i tyre). 
 

4.6   Kufizimet e studimit 
 

. Janë evidente dy kufizime themelore të studimit: 

Koha. Turizmi në përgjithësi është një aktivitet shumë kompleks dhe dinamik. Rajonin Turistike 

të Alpeve Shqiptare në Kosovë ka përjetuar zhvillim të shpejtë të turizmit në periudhën e 

pasluftës në Kosovë dhe janë duke ndodhur zhvillime të shpejta. Gjithashtu edhe rajoni tjera 

turistike të Kosovës  kanë ndryshime sa i përket aspektit zhvillimor të turizmit dhe sektorëve 

tjerë. Për të bërë një analizë të detajuar të sektorit të turizmit, ndikimet, kontributin në zhvillimin 

e tij në zhvillimin e qëndrueshëm të komunitetit,  kërkon kohën e nevojshme. 

Aksesi i informacionit. Informacioni për sektorin e  turizmit është shumë i vështirë për tu 

marrë. Informacionet, për statistikat turistike  janë të pakta dhe të pakompletuara të cilat 

publikohen nga institucionet kompetente të Kosovës. 

 Një nga arsyet  pse u morën në studim ky rajon turistik është se turizmi është duke u parë si  

sektor mjaft i rëndësishëm i zhvillimit të qëndrueshëm. 
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KREU V  

5 ANALIZA E REZULTATEVE DHE INTERPRETIMI I TYRE 

5.1  Të dhënat e përgjithshme të pyetësorit 

 

Në tabelën 17 janë paraqitur grupet e të anketuarve të cilët janë subjekt i këtij punimi nga të cilat 

janë grumbulluar përgjigjet e pyetësorit që është hartuar për realizimin e këtij hulumtimi 

shkencor. Pyetësori përmban gjithsej 40 pyetje, për 4 grupe të ndryshme, të cilat janë të ndara në 

këto grupe:  

1. Komunitet lokal, ku janë përgatitur 8 pyetje, janë shpërndarë 117 pyetësorë dhe janë siguruar 

105 përgjigje.  

2. Operator turistik, 11 pyetje, nga 121 pyetësorë të shpërndarë, janë siguruar 108 përgjigje.  

3. Sektor publik (ministritë dhe komunat) 11 pyetje, në 10 pyetësorë të shpërndarë janë siguruar 

përgjigjeje për 11 pyetjet e parashtruara në pyetësor.  

4. Për turistët janë 10 pyetje, janë shpërndarë 245 pyetësorë dhe janë siguruar 228 përgjigje, prej 

tyre 102 turist kanë qenë të gjinisë femërore, ndërsa 126 të gjinisë mashkullore.  

Tabela 17. Pyetjet e pyetësorit për katër grupet e intervistuara  

Pyetësori I shpërndarë Përgjigjet 

Komuniteti lokal 117 105 

Operatorët turistikë 121 108 

Sektori publik   10   10 

Turistët 245 228 

Gjithsej  493 451 

 

Në vazhdime, në formë grafike, janë të pasqyruara të dhënat nga pyetësori i përpiluar për 

hulumtimet e nevojshme të punimit. Në grafikun nr.8 është pasqyruar numri i pyetjeve të 

grupuara në 4 grupe kryesore të pyetësorit.  
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Figura 20.  Grafiku 8. Pyetjet e pyetësorit  

 

Burimi:  Autori 

5.2 Rezultatet e grupit I - Komuniteti lokal 

Të gjitha pyetjet e parashtruara dhe përgjigjet e dhëna nga komuniteti lokal, bashkë me 

interpretimin e rezultateve, janë paraqitur në dy tabela të përgjithshme dhe në 8 tabela, si më 

poshtë në tekst me nga 1 pyetje në secilën tabelë. 

Në pyetjen e parë të parashtruar, sa kohë jetoni në këtë komunitet? nga 105 anëtarë të 

komunitetit lokal të analizuara, 30 përgjigje janë në gjithë jetën time, më shumë se 20 vite janë 

21, më pak se 20 vite janë 16 dhe më pak se 10 vite janë 38 përgjigje.  

Pyetja e dytë, cilat shërbime ose produkte i ofroni për turistët? Nga 105 të anketuar, 18 prej 

tyre ofrojnë shërbime të akomodimit, 6 shërbim guidë /ciceron turistik,  shërbime shitjesh ofrojnë 

22, restorante 25, gatim, ushqimi tradicional 11, transport 14, shërbime tjera 9 pjesëtarë të 

komunitetit lokal. 

Në pyetjen e tretë, a keni kontakte të drejtpërdrejta me turistët?, nga 105 të intervistuar në 

komunitetin lokal,  2 kanë dhënë përgjigjeje Po, 24 Po sipas nevojës, 9 Jo asnjëherë. 

Pyetja e katërt e grupit të parë të pyetësorit është e lidhur me përfshirjen e komunitetit lokal në 

diskutime për turizëm. A keni qenë i përfshirë në ndonjë lloj të takimit ku keni diskutuar 

zhvillimin e turizmit në komunitetin tuaj? Nga 105 anëtarë të komuniteti lokal që kanë dhënë 

përgjigje në pyetësor, 77 Po shumë herë, 20 Po, së paku dy herë gjatë vitit, 8 Jo asnjëherë. 

Me qëllim të identifikimit të përfshirjes apo mos përfshirjes së komunitetit lokal në planifikimet e 
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zhvillimit të turizmit është parashtruar pyetja e radhës, a jeni pyetur për mendimin tuaj mbi 

turizmin nga ata që planifikojnë zhvillimin e turizmit? 66 kanë dhënë përgjigjeje Po, 

nganjëherë, 39 Jo, asnjëherë. 

Tabela 18 Të  dhëna të përgjithshme, variablat 1 -5 

1. Rezultatet e grupit I -Komuniteti lokal   

1.  Sa kohë jetoni në këtë komunitet? 

 

 

  

Të gjithë jetën time 

Më shumë se 20 vjet 

Më pak se 20 vjet 

Më pak se 10 vjet 

30 

21 

16 

38 

2. Cilat shërbime ose produkte i ofroni për 

turistet? 

  

  

  

  

  

Akomodimi 

Guidë /ciceron turistik 

Shërbime shitjesh (shitore) 

Restorant 

Gatim ushqimi tradicional 

Transporti 

Asnjërën nga këto 

18 

6 

22 

25 

11 

14 

9 

3. A keni kontakte të drejtpërdrejta me 

turistët? 

Po 

Po, sipas nevojës 

Jo, asnjëherë 

72 

24 

9 

4. A keni qenë i përfshirë në ndonjë lloj të  

 takimit ku keni diskutuar zhvillimin e 

 turizmit në komunitetin tuaj? 

Po shumë herë 

Po, së paku dy herë gjatë vitit 

Jo, asnjëherë 

77 

20 

8 

5. A jeni pyetur për mendimin tuaj mbi 

turizmin nga ata që planifikojnë zhvillimin e 

turizmit? 

Po, nganjëherë 

Jo, asnjëherë 

66 

39 

 

Pjesa e dytë e pyetjeve (tabela nr. 19, në vijim ) është vazhdimësi e pjesës së parë të pyetësorit për 

komunitetin lokal dhe ka vazhduar me pyetjen numër 6 

Pyetja e gjashtë e grupit të parë të pyetësorit ka të bëjë me informimin e komunitetit. Ku jeni 

informuar për vendimet e mëdha në lidhje me zhvillimin e turizmit në komunitetin tuaj? 
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Prej 105 anëtarësh të komuniteti të lokal, që kanë dhënë përgjigje në pyetësorë, 39 të anketuar 

janë informuar përmes mjeteve të informimit, 50 përmes takimeve të organizuara nga komuniteti 

dhe operatorët, 16 përmes miqve. 

Sa është i rëndësishëm turizmi për zhvillimin e komunitetit, përgjigjet janë siguruar përmes 

pyetjes sa ndikon turizmi në komunitetin tuaj? Përgjigjet e marra janë: 73 turizmi sjell të 

ardhura të mëdha për komunitetin, 21turizmi krijon tregje të reja për prodhimet tona vendore, 11 

zhvillimi i turizmit bëhet në harmoni me mjedisin dhe mjedisi është i ruajtur mirë. 

Në pyetjen e tetë, a mendoni se zhvillimi i turizmit ndihmon zhvillimin e komunitetit? nga 

105 të intervistuar në komunitetin lokal, përgjigjet janë si në vijim: 34 turizmi kulturor nxit 

restaurimin dhe konservimin, 29 turizmi fton organizata të tjera për të zhvilluar komunitetin, 15 

turizmi bashkon grupet e ndryshme brenda komunitetit të punojnë së bashku, 27 turizmi i 

mundëson turistit që të kuptojnë dhe të vlerësojnë jetën e komunitetit pritës. 

Tabela 19. Të dhëna të përgjithshme, variablat 6 -8 

1. Rezultatet e grupit I -Komuniteti lokal   

6. Për vendimet e mëdha në lidhje me zhvillimin 

e turizmit në komunitetin tuaj, ku jeni 

informuar? 

Përmes mjeteve të informimit 

Përmes takimeve të organizuara nga 

komuniteti dhe operatorët 

Përmes miqve 

39 

50 

16 

7. Sa ndikon turizmi në komunitetin tuaj? Turizmi sjell të ardhura të mëdha 

për komunitetin 

Turizmi krijon tregje të reja për 

prodhimet tona vendore  

Zhvillimi i turizmit behet në 

harmoni me mjedisin dhe mjedisi 

është i ruajtur mirë 

73 

 

21 

 

11 

8. A mendoni se zhvillimi i turizmit  

 ndihmon zhvillimin e komunitetit? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turizmi kulturor nxit restaurimin 

dhe konservimin 

Turizmi fton organizata të tjera për 

të zhvilluar komunitetin 

Turizmi bashkon grupet e ndryshme 

brenda komunitetit të punojnë së 

bashku 

Turizmi i mundëson turistit që të 

kuptojë dhe të vlerësojë jetën e 

komunitetit pritës 

 

34 

 

29 

 

 

15 

 

 

27 
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Në pyetjen e parë të parashtruar për komunitetin lokal, sa kohë jetoni në këtë komunitet, 30 

persona kanë deklaruar se jetojnë të gjithë jetën e tyre, më shumë se 20 vjet jetojnë 21 persona, 

më pak se 20 vjet jetojnë 16 persona, kurse më pak se 10 vjet jetojnë gjithsej 38 persona të 

anketuar. 

Tabela 20. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e parë të pyetësorit  

1. Sa kohë jetoni në këtë komunitet? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide Të gjithë jetën time 30 6.7 28.6 28.6 

Më shumë se 20 vjet 21 4.7 20.0 48.6 

Më pak se 20 vjet 16 3.5 15.2 63.8 

Më pak se 10 vjet 38 8.4 36.2 100.0 

Gjithsej grupit përkatës 105 23.3 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja jashtë 

grupit përkatës 

346 76.7   

Gjithsej të anketuarit   100.0   

 

Pyetja e dytë e parashtruar për komunitetin lokal, cilat shërbime ose produkte i ofroni për turistët, 

18 persona kanë deklaruar se ofrojnë shërbime të akomodimit, 6 persona ofrojnë shërbim të guidë 

/ciceronit turistik, 22 persona ofrojnë shërbime shitjesh (shitore) 25 persona ofrojnë shërbime të 

restaurantrisë, 11 pjesëtarë të komunitetit lokal ofrojnë ushqime tradicionale, 14 përsona ofrojnë 

shërbime të transportit, 9 persona ofrojnë shërbime tjera. 
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Tabela 21. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e dytë të pyetësorit 

2. Cilat shërbime ose produkte i ofroni për turistët? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide Akomodim 18 4.0 17.1 17.1 

Guide/ciceron turistik 6 1.3 5.7 22.9 

Shërbime shitje (shitore) 22 4.9 21.0 43.8 

Restorant 25 5.5 23.8 67.6 

Gatim ushqim tradicional 11 2.4 10.5 78.1 

Transport 14 3.1 13.3 91.4 

Asnjërën nga këto 9 2.0 8.6 100.0 

Gjithsej grupit përkatës 105 23.3 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja grupet 

jashtë grupit përkatës 

346 76.7   

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   

 

Në pyetjen e tretë, a keni kontakte të drejtpërdrejta me turistët, nga 105 të intervistuar në 

komunitetin lokal, 72 persona janë deklaruar se kanë kontakte të drejtpërdrejta me turistët, 24 

persona kanë kontakte me turistët sipas nevojës, ndërsa 9 persona janë deklaruar se nuk kanë 

kontakte të drejtpërdrejta me turistët. 

Tabela 22. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e tretë të pyetësorit  

3. A keni kontakte të drejtpërdrejta me turistët? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide Po 72 16.0 68.6 68.6 

Po, sipas nevojës 24 5.3 22.9 91.4 

Jo, asnjëherë 9 2.0 8.6 100.0 

Gjithsej grupit përkatës 105 23.3 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet 

jashtë grupit  

346 76.7   

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   

 



Turizmi në Kosovë dhe zhvillimi i qëndrueshëm i  tij  

 

 
                       Halil BAJRAMI 

93 
 

Pyetja e katërt e grupit të parë të pyetësorit për komunitetin lokal lidhet me përfshirjen e 

komunitetit lokal në diskutime për turizëm A keni qenë i përfshirë në ndonjë lloj të takimit ku 

keni diskutuar zhvillimin e turizmit në komunitetin tuaj, nga 105 pjesëtarë  të komuniteti lokal, që 

kanë dhënë përgjigje në pyetësorë, 77 janë deklaruar se kane qenë të përfshire shumë herë në 

takime ku është diskutuar për zhvillimin e turizmit, 20 pjesëtarë kanë pasur takime së paku dy 

herë gjatë vitit për zhvillim të turizmit, ndërsa 8 pjesëtarë nuk kanë qenë të përfshirë asnjëherë në 

takimet për zhvillimin e turizmit. 

Tabela 23. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e katërt të pyetësorit 

4. A keni qenë i përfshirë në ndonjë lloj të takimit ku keni diskutuar zhvillimin e turizmit në 

komunitetin tuaj? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

 

 

Valide 

 

 

Po, shumë herë 77 17.1 73.3 73.3 

Po, së paku dy herë gjatë vitit 20 4.4 19.0 92.4 

Jo, asnjëherë 8 1.8 7.6 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 105 23.3 100.0  

Mungojnë Mungon përgjigjja nga grupet 

jashtë grupit perkatës 

346 76.7   

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet 451 100.0   

 

Përfshirja apo mos përfshirja e komunitetit lokal në planifikimet e zhvillimit të turizmit është 

identifikuar përmes pyetjes së radhës, a jeni pyetur për mendimin tuaj për turizmin nga ata që 

planifikojnë zhvillimin e turizmit, 66 pjesëtarë të komunitetit janë deklaruar se kanë marrë pjesë 

nganjëherë, ndërsa 39 pjesëtarë të komunitetit lokal janë deklaruar se nuk janë pyetur asnjëherë 

nga planifikuesit e turizmit. 
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Tabela 24. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e pestë të pyetësorit 

5. A jeni pyetur për mendimin tuaj mbi turizmin nga ata që planifikojnë zhvillimin e turizmit? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide Po, nganjëherë 66 14.6 62.9 62.9 

Jo, asnjëherë 39 8.6 37.1 100.0 

Gjithsej grupit përkatës 105 23.3 100.0  

Mungojnë Mungon përgjigjja jashtë 

grupit përkatës 

346 76.7   

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   

 

Pyetja e gjashtë e pyetësorit për komunitetin lokal është e lidhur me informimin e komunitetit. Ku 

jeni informuar për vendimet e mëdha në lidhje me zhvillimin e turizmit në komunitetin tuaj, është 

pyetja e radhës nga e cila kemi marrë këto përgjigje: nga 105 pjesëtarë të komunitetit lokal, që 

kanë dhënë përgjigje në pyetësor, 39 pjesëtarë janë informuar përmes mjeteve të informimit, 50 

pjesëtarë janë njoftuar përmes takimeve të organizuara nga komuniteti dhe operatorët, ndërsa 16 

pjesëtarë të komuniteti lokal janë njoftuar përmes miqve. 

Tabela 25. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e gjashtë të pyetësorit 

6. Ku jeni informuar për vendimet e mëdha në lidhje me zhvillimin e turizmit në komunitetin 

tuaj?  

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Përmes mjeteve të informimit 39 8.6 37.1 37.1 

Përmes takimeve të organizuara nga 

komuniteti dhe operatorët 
50 11.1 47.6 84.8 

Përmes miqve 16 3.5 15.2 100.0 

Gjithsej grupit përkatës 105 23.3 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet jashtë 

grupit përkatës 
346 76.7 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   
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Për ndikimet e turizmit në zhvillimin e komunitetit janë siguruar përgjigjet përmes pyetjes së 

radhës, sa ndikon turizmi në komunitetin tuaj. Përgjigjet e komunitetit lokal janë këto: 73 

pjesëtarë të komunitetit vlerësojnë se turizmi sjell të ardhura të mëdha për komunitetin, 21 

pjesëtarë mendojnë se turizmi krijon tregje të reja për produktet tona vendore, 11 pjesëtarë 

vlerësojnë se zhvillimi i turizmit bëhet në harmoni me mjedisin dhe mjedisi është i ruajtur mirë. 

Tabela 26. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e shtatë të pyetësorit  

7. Sa ndikon turizmi në komunitetin tuaj? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Turizmi sjell të ardhura të mëdha për 

komunitetin 
73 16.2 69.5 69.5 

Turizmi krijon tregje të reja për 

prodhimet tona vendore 
21 4.7 20.0 89.5 

Zhvillimi i turizmit bëhet në harmoni me 

mjedisin dhe mjedisi është i ruajtur mirë 
11 2.4 10.5 100.0 

Gjithsej grupit përkatës 105 23.3 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet jashtë 

grupit përkatës 
346 76.7 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   

 

Pyetja e tetë e pyetësorit për komunitetin lokal ka të bëjë me atë se sa ndikon zhvillimi i turizmit 

në zhvillimin e komunitetit. A mendoni se zhvillimi i turizmit ndihmon zhvillimin e komunitetit?  

Nga 105 të intervistuar në komunitetin lokal, 34 pjesëtarë të komunitetit mendojnë se turizmi 

kulturor nxit restaurimin dhe konservimin e trashëgimisë kulturore, 29 pjesëtarë vlerësojnë se 

turizmi fton organizata të tjera për të zhvilluar komunitetin, 15 anëtarë të komuniteti lokal 

mendojnë se turizmi bashkon grupet e ndryshme brenda komunitetit të punojnë së bashku, 27, 

pjesëtarë vlerësojnë se turizmi i mundëson turistit që të kuptojë dhe të vlerësojë jetën e 

komunitetit pritës. 
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Tabela 27. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e tetë të pyetësorit 

8. A mendoni se zhvillimi i turizmit ndihmon zhvillimin e komunitetit? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Turizmi kulturor nxit restaurimin 

dhe konservimin 
34 7.5 32.4 32.4 

Turizmi fton organizata të tjera për 

të zhvilluar komunitetin 
29 6.4 27.6 60.0 

Turizmi bashkon grupet e 

ndryshme brenda komunitetit të 

punojnë së bashku 

15 3.3 14.3 74.3 

Turizmi i mundëson turistit që të 

kuptojë dhe të vlerësojë jetën e 

komunitetit pritës 

27 6.0 25.7 100.0 

Gjithsej grupit përkatës 105 23.3 100.0  

Mungojnë Mungon përgjigjja nga grupet 

jashtë grupit përkatës 
346 76.7 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   
 

5.3 Rezultatet e grupit II - Operatorët turistikë 

Pyetjet e parashtruara në grupin e dytë të pyetësorit dhe përgjigjet e dhëna kanë të bëjnë me 

operatorët turistikë, të cilët bashkë me interpretimin e rezultateve, janë paraqitur në dy tabela të 

përbashkëta dhe në 11 tabela të ndara përgjigjet për secilën pyetje të parashtruar, si më poshtë në 

tekst me nga 1 pyetje në secilën tabelë. 

Në pyetjen e parë të parashtruar, Forma e investimit dhe pronësisë të biznesit tuaj? nga 108 

operatorë turistikë të anketuar, 92 janë deklaruar se kanë biznesin e tyre të themeluar nga fillimi, 

kurse 16 kanë krijuar biznes përmes privatizimit. 

Pyetja e dytë e pyetësorit për operatorët turistikë ka ofruar përgjigje për formën e pronësisë, 

Format e pronësisë? Nga 108 operatorë turistikë, 98 biznese janë individuale, ndërsa 16 biznese 

janë ortakëri. 

Përmes pyetjes së radhës për operatorët turistikë sa është kapaciteti juaj i akomodimit (numri i 

dhomave)? janë siguruar këto përgjigje, si në vijim: 20 operatorë turistikë që ofrojnë shërbim të 

akomodimit kanë kapacitete të vendosjes prej pesë dhomash, 18 operatorë turistikë kanë në 

dispozicion nga dhjetë dhoma për ofrimin e shërbimit të akomodimit, 12 operatorë turistikë nga 

numri i gjithmbarshëm i të anketuarve kanë më shumë se dhjetë dhoma për shërbimin e 
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akomodimit, ndërsa 58 operatorë turistikë ofrojnë shërbime tjera turistike. 

Në pyetjen e katër të pyetësorit për operatorët turistikë, a keni arritur të rritni shitjen në tregun 

turistik lokal në vitin e fundit? 69 biznese turistike janë deklaruar se kanë pasur rritje në shitje 

të produktit dhe shërbimeve turistike, ndërsa 39 nuk kanë pasur rritje të shitjes në turizëm. 

Përmes pyetjes së radhës janë identifikuar operatorët turistikë për bashkëpunimin e tyre me tour-

operatorët turistikë, a keni bashkëpunim me tour-operatorë turistikë? 70 biznese turistike kanë 

bashkëpunim me tur-operatorë vendorë, ndërsa 30 biznese kanë bashkëpunim me tur-operatorë 

turistikë ndërkombëtarë. 

Në pyetjen e gashtë për operatorët turistikë, a keni përshtatur zhvillimin e biznesit tuaj me 

ambientin rrethues? 60 operatorë turistikë japin përgjigje pozitive, ndërsa 48 operatorë turistik 

japin përgjigjeje negative. 

 Tabela 28. Të dhëna të përgjithshme për variablat 1-6 , operatorët turistikë  

II. Rezultatet e grupit II- Operatorët turistikë   

1.Forma e investimit në biznesin tuaj? Biznes i themeluar nga fillimi 

Përmes privatizimit 

92 

16 

2. Format e pronësisë? 

 

Individuale 

Ortakëri 

98                         

10 

3. Sa është kapaciteti juaj i akomodimit (numri i 

dhomave)? 

    

 

5 dhoma 

10 dhoma 

 Më shumë se 10 dhoma 

Të tjera 

20 

18 

12 

58 

4.A keni arritur të rritni shitjen në tregun turistik 

   lokal në vitin e fundit? 

Po 

Jo 

69 

39 

5. A keni bashkëpunim me tour-operatorë 

turistikë? 

Vendorë 

Ndërkombëtarë 

78 

30 

6.A keni përshtatur zhvillimin e biznesit tuaj me 

   ambientin rrethues? 

Po 

Jo 

60 

48 

 

Në pyetjen e shtatë të parashtruar, strategjia e zhvillimit tuaj turistik bazohet në? nga 108 

operatorë turistikë të anketuar, 68 operatorë turistikë me investimet e tyre janë të fokusuar në 

zgjerim të kapaciteteve, 24 biznese turistike fokusimin e tyre të investimeve e kanë në ofrimin e 
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produkteve të reja , ndërsa 16 biznese turistike investimet e tyre i kanë të orientuara në burimet 

njerëzore.  

A merrni pjesë në ngjarje turistike (panaire turistike) vendore e ndërkombëtare? është 

pyetja e tetë e pyetësorit për operatorët turistikë. Përmes përgjigjeve të ofruara rezulton se 45 

biznese turistike marrin pjesë në ngjarje  turistike vendore, 18 biznese turistike marrin pjesë në 

ngjarje  turistike ndërkombëtare, 14 biznese turistike marrin pjesë në ngjarje vendore e 

ndërkombëtare, ndërsa 31 biznese turistike janë deklaruar se nuk marrin pjesë në ngjarje turistike.  

Përmes pyetjes së radhës për operatorët turistikë, a përdorni sistemin online të rezervimeve? 

50 biznese turistike janë përgjigjur me Po, ndërsa 58 biznese turistike janë deklaruar se nuk 

shërbehen ne sistemin online.  

Në pyetjen e dhjetë të pyetësorit për operatorët turistikë, cilin nga faktorët mëposhtëm e 

vlerësoni për zhvillimin e biznesit tuaj? 54 biznese turistike përgjigjen për shërbime të mira, 29 

biznese turistike përgjigjen për lokacion të mirë, ndërsa 25 biznese turistike mendojnë se kanë 

çmim të ulët se konkurrentët. 

Përmes pyetjes së njëmbëdhjetë të pyetësorit, a mbani evidencë mbi feedbackun, përshtypjet e 

mysafirëve, 44 biznese turistike janë përgjigje për shërbime të mira, 13 biznese turistike janë 

përgjigje për lokacion të mirë, 24 biznese turistike janë përgjigje për çmimin më të ulët se 

konkurrentët, ndërsa 27 biznese turistike janë përgjigjur për të gjitha këto. 
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Tabela 29. Të dhëna të përgjithshme për variablat 7-11 , operatorët turistikë   

Rezultatet e grupit II- Operatorët turistikë   

7.Strategjia e zhvillimit tuaj turistik bazohet 

në ? 

Investime të vazhdueshme në 

mirëmbajtje dhe zgjerim të kapaciteteve 

Investime në ofrim të produkteve të reja 

Investime në burime njerëzore 

 

68 

24 

16 

8. A merrni pjesë në ngjarje turistike 

(panaire turistike)vendore e ndërkombëtare? 

 

Po, në vendore 

Po, në ndërkombëtare 

Po, në vendore e ndërkombëtare 

Jo, nuk marrim pjesë 

45 

18 

14 

31 

9. A përdorni sistemin online të 

rezervimeve? 

Po 

Jo   

50 

58 

10. Cilin nga faktorët e mëposhtëm e 

vlerësoni për zhvillimin e biznesit tuaj? 

Shërbim të mirë 

Lokacion të mirë 

Çmimi më të ulët se konkurrentët 

54 

29 

25 

11. A mbani evidencë mbi feedbackun( 

përshtypjet e mysafirëve) për? 

 

 

Shërbim të mirë 

Lokacion të mirë 

Çmim më të ulët se konkurrentët 

Të gjitha më lart 

44 

13 

24 

27 

Në pyetjen e parë të parashtruar për operatorët turistikë, forma e investimit dhe pronësisë të 

biznesit tuaj? nga 108 operatorë turistikë të anketuar, 92 biznese turistike biznesin e tyre e kanë  

themeluar vet nga fillimi, kurse 16 biznese turistike, kanë krijuar biznesin e tyre përmes 

privatizimit. 
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Tabela 30. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e nëntë të pyetësorit 

1. Forma e investimit dhe pronësisë së biznesit tuaj? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Biznes i themeluar nga fillimi 92 20.4 85.2 85.2 

Përmes privatizimit 16 3.5 14.8 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 108 23.9 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet 

jashtë grupit përkatës 
343 76.1 

  

Gjithsej të anketuar nga të gjitha grupet  100.0   

 

Pyetja e dytë e pyetësorit për operatorët turistikë, format e pronësisë? nga përgjigjet e siguruara 

shihet se 98 biznese turistike aktivitetin e vet afarist e zhvillojnë në mënyrë individuale, ndërsa 16 

biznese turistike produktin apo shërbimin turistik e ofrojnë përmes formës së ortakërisë. 

Tabela 31. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e dhjetë të pyetësorit 

2. Format e pronësisë? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Individuale 98 21.7 90.7 90.7 

Ortakëri 10 2.2 9.3 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 108 23.9 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet 

jashtë grupit përkatës 
343 76.1 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   

 

Në pyetjen e tretë për operatorët turistikë, sa është kapaciteti juaj i akomodimit (numri i 

dhomave)? përgjigjet e siguruara janë: 20 operatorë turistikë, që ofrojnë shërbim të akomodimit, 

kapacitete e tyre të vendosjes janë pesë dhoma, 18 operatorë turistikë kanë nga dhjetë dhoma për 

ofrimin e shërbimit të akomodimit, ndërsa 12 operatorë turistikë kanë më shumë se 10 dhoma për 

shërbimin e akomodimit, kurse 58 operatorë turistikë ofrojnë shërbime tjera turistike. 
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Tabela 32. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e njëmbëdhjetë të pyetësorit 

3. Sa është kapaciteti i juaj i akomodimit (numrin e dhomave)? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

5 dhoma 20 4.5 18.5 18.5 

10 dhoma 18 4.0 16.7 16.7 

Me shumë se 10 dhoma 12 2.6 11.1 11.1 

Të tjera 58 12.9 53.7 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 108 23.9 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet 

jashtë grupit përkatës 
343 76.1 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   

 

Në pyetjen e katërt të pyetësorit për operatorët turistikë, a keni arritur të rritni shitjen në tregun 

turistik lokal në vitin e fundit, sipas përgjigjeve të siguruara shihet se 69 biznese turistike kanë 

pasur rritje në shitje të produktit dhe shërbimeve turistike, ndërsa 39 nuk kanë pasur rritje të 

shitjes në turizëm në vitin e fundit. 

Tabela 33. Të dhëna të përgjithshme, për pyetjen e dymbëdhjetë të pyetësorit  

4. A keni arritur të rritni shitjen në tregun turistik lokal në vitin e fundit? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Po 69 15.3 63.9 63.9 

Jo 39 8.6 36.1 100.0 

Gjithsej grupi përkatës  108 23.9 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet jashtë 

grupit përkatës 
343 76.1 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   

 

Përmes pyetjes së pestë, a keni bashkëpunim me tour-operatoër turistikë? shihet se operatorët 

turistikë kanë bashkëpunim me tur operatorët vendorë e ndërkombëtarë, 70 biznese turistike 

përmes përgjigjeve të tyre kanë deklaruar se kanë bashkëpunim me tur-operatorët vendorë, ndërsa 

30 biznese turistike janë deklaruar se kanë bashkëpunim me tur-operatorët turistikë 

ndërkombëtarë. 
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Tabela 34. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e trembëdhjetë të pyetësorit 

5. A keni bashkëpunim me tour-operator turistik? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Vendorë 78 17.3 72.2 72.2 

Ndërkombëtarë 30 6.7 27.8 100.0 

Gjithsej grupi përkatës  108 23.9 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet 

jashtë grupit përkatës 
343 76.1 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   

 

Në pyetjen e gashtë për operatorët turistikë, a e keni përshtatur zhvillimin e biznesit tuaj me 

ambientin rrethues? 60 operatorë turistikë përmes përgjigjeve të tyre deklarohen se aktivitetet e 

veta afariste ia kanë përshtatur ambientit rrethues, ndërsa 48 operatorë turistikë, mendojnë se 

aktivitetet e tyre afariste nuk i zhvillojnë në përshtatje me ambigjenin rrethues. 

 Tabela 35. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e katërmbëdhjetë të pyetësorit 

 

6. A e keni përshtatur zhvillimin e biznesit tuaj me ambientin rrethues? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Po 60 13.3 55.6 55.6 

Jo 48 10.6 44.4 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 108 23.9 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet jashtë 

grupit përkatës 
343 76.1 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   

 

Në pyetjen e shtatë të parashtruar për operatorët turistikë, strategjia e zhvillimit tuaj turistik 

bazohet në? nga 108 operatorë turistikë të anketuar 68 operatorë turistikë strategjinë e zhvillimit 

të tyre e kanë të orientuar në zgjerim të kapaciteteve, 24 biznese turistike fokusimin e tyre e kanë 

në ofrimin e produkteve të reja, kurs 16 biznese turistike investimet e tyre i kanë të orientuara në 

burimet njerëzore.  
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Tabela 36. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e pesëmbëdhjetë të pyetësorit  

7. Strategjia e zhvillimit tuaj turistik bazohet në ? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Investime të vazhdueshme në 

mirëmbajtje dhe zgjerim të 

kapaciteteve 

68 15.1 63.0 63.0 

Investime në ofrim të produkteve 

të reja 
24 5.3 22.2 85.2 

Investime në burime njerëzore 16 3.5 14.8 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 108 23.9 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet 

jashtë grupit përkatës 
343 76.1 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   

 

Përmes pyetjes së tetë të pyetësorit për operatorët turistikë, a merrni pjesë në ngjarje  turistike 

(panaire turistike) vendore e ndërkombëtare? për pjesëmarrjen e operatorëve turistikë në ngjarjet 

turistike 45 biznese turistike marrin pjesë në ngjarje turistike vendore, 18 biznese turistike 

përparësi i japin pjesëmarrjes në ngjarje turistike ndërkombëtare, 14 biznese turistike deklarohen 

se marrin pjesë në ngjarje vendore e ndërkombëtare turistike, ndërsa 31 biznese turistike janë 

deklaruar se nuk marrin pjesë në ngjarje turistike.  
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Tabela 37. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e gjashtëmbëdhjetë të pyetësorit   

8. A merrni pjesë në ngjarje  turistike(panaire turistike) vendore e ndërkombëtare? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Po, në vendore 45 10.0 41.7 41.7 

Po, në ndërkombëtare 18 4.0 16.7 58.3 

Po, në vendore e ndërkombëtare 14 3.1 13.0 71.3 

Jo, nuk marrim pjesë 31 6.9 28.7 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 108 23.9 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet jashtë 

grupit përkatës 
343 76.1 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   

 

Në pyetjen e nëntë për operatorët turistikë, a përdorni sistemin online të rezervimeve? 50 

operatorë turistikë përdorin sistemin online të rezervimeve, ndërsa  58 biznese turistike në këtë 

pyetje kanë deklaruar se nuk përdorin sistemin online të rezervimeve.  

Tabela 38. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e shtatëmbëdhjetë të pyetësorit 
 

9. A përdorni sistemin online të rezervimeve? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Po 50 11.1 46.3 46.3 

Jo 58 12.9 53.7 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 108 23.9 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet 

jashtë grupit përkatës 
343 76.1 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   

 

Në pyetjen e dhjetë të pyetësorit për operatorët turistikë, cilin nga faktorët e mëposhtëm e 

vlerësoni për zhvillimin e biznesit tuaj? 54 biznese turistike përparësi i japin faktorit të zhvillimit 

të turizmit për shërbime të mira, 29 biznese turistike mendojnë se lokacioni i mirë, është faktor 

kryesor për zhvillimin e biznesit të tyre turistik, ndërsa 25 biznese turistike vlerësojnë se çmimi 

më i ulët se konkurrentët, është faktori kryesor që ndikon në zhvillimin e biznesit të tyre turistik.  
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  Tabela 39. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e tetëmbëdhjetë të pyetësorit   

10. Cilin nga faktorët e mëposhtëm e vlerësoni për zhvillimin e biznesit tuaj? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Shërbim të mirë 54 12.0 50.0 50.0 

Lokacion të mirë 29 6.4 26.9 76.9 

Çmim më të ulët se konkurrentët 25 5.5 23.1 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 108 23.9 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet jashtë 

grupit përkatës 
343 76.1 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   

 

Në pyetjen e njëmbëdhjetë të pyetësorit drejtuar operatorëve turistikë, a mbani evidencë mbi 

feedbackun, përshtypjet e mysafirëve, 44 biznese turistike janë përgjigjur se përshtypjet e 

mysafirëve kanë qenë për shërbime të mira, 13 biznese turistike janë përgjigjur se përshtypjet e 

mysafëve për lokacion të mirë, ndërsa 24 biznese turistike janë përgjigjur se feedbacku i 

mysafirëve ka qenë për çmimin më të ulët se konkurrentët, kurse 27 biznese turistike në përgjigjet 

e tyre kanë theksuar se përshtypja e mysafirëve ka qenë për të gjitha këto. 
 

Tabela 40. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e nëntëmbëdhjetë të pyetësorit 

11. A mbani evidencë mbi feedbackun (përshtypjet e mysafirëve) për? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Shërbim të mirë 44 9.8 40.7 40.7 

Lokacion të mirë 13 2.9 12.0 52.8 

Çmim më të ulët se konkurrentët 24 5.3 22.2 75.0 

Të gjitha më lart 27 6.0 25.0 100.0 

Gjithsej grupit përkatës 108 23.9 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet jashtë 

grupit përkatës 
343 76.1 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   
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5.4 Rezultatet e grupit III- Politikë bërsitë në nivel qendror dhe lokal 
 

Pjesa e tretë e pyetësorit ka të bëjë me institucionet e sektorit publik, të cilat në mënyrë të 

drejtpërdrejtë apo të tërthortë ndikojnë në zhvillimin e turizmit. Kjo pjesë e pyetësorit, me 11 

pyetjet e përpiluara, është fokusuar në 10 institucione të sektorit publik në 4 ministri (Ministria e 

Tregtisë e Industrisë, Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit, Ministria e  Mjedisit dhe 

Planifikimit Hapësinor, Ministria e Bujqësisë Pylltarisë dhe Zhvillimit Rural) dhe 6 komuna ( 

Pejë, Istog, Klinë, Deçan Junik Gjakovë) të rajonit turistik të Alpeve Shqiptare. 

Pyetjet e parashtruara dhe përgjigjet e siguruara nga sektori publik, si dhe interpretimi i tyre, janë 

të prezantuara në formë tabelore, të cilat fillimisht janë sistemuar në dy tabela bazë, e në 

vazhdimësi secila pyetje ka rezultatet e përgjigjeve në tabela të veçanta, së bashku me 

interpretimin e përgjigjeve, si në vijim: 

Në pyetjen e parë të parashtruar, a keni strukturë të organizuar institucionale për sektorin e 

turizmit? nga 10 institucionet e anketuara, 6 institucione kanë strukturë organizative të turizmit 

në nivel sektori, ndërsa 4 institucione kanë struktura organizative të turizmit në nivel divizioni. 

Pyetja e dytë e pyetësorit e parashtruar për cilën strategji zhvillimore keni hartuar/zbatuar ka 

ofruar këto përgjigje: 9 institucione kanë hartuar strategjinë për zhvillim ekonomik, ndërsa 1 ka të 

hartuar strategjinë e zhvillimit të marketingut. 

Përmes pyetjes së radhës, a ka plane rregulluese për zona të caktuara? 10 institucione kanë 

dhënë përgjigje se kanë zona të mbrojtura, po ende nuk kanë plane rregulluese për zona turistike 

që ndihmojnë zhvillimin e turizmit. 

Në pyetjen e katërt të pyetësorit, a keni monument të trashëgimisë kulturore nën mbrojtje të 

UNESCO? për institucionet publike, 3 institucione janë deklaruar se kanë monumente të 

trashëgimisë kulturore në mbrojtje të UNESCO-së, ndërsa 7 institucione janë përgjigjur se nuk 

kanë monument nën mbrojtje të UNESKO-së. 

Përmes pyetjes së radhës për sektorin publik, a keni buxhet financiar të ndarë për turizëm? 

nga përgjigjet e siguruara shihet se 4 institucione kanë të ndarë buxhet financiar të veçantë për 

turizëm, ndërsa 6 institucione nuk kanë të ndarë  buxhet të veçantë për zhvillimin e turizmit. 

Në pyetjen e gashtë për sektorin publik, a është përfshirë komuniteti lokal në vendimmarrje 

për zhvillim të turizmit? 5 institucione publike përmes përgjigjeve të tyre pohojnë se e kanë 
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përfshirë komunitetin lokal në zhvillim të turizmit, ndërsa 5 institucione të sektorit publik nuk e 

kanë përfshirë komunitetin lokal në vendimmarrje për zhvillim të turizmit.  

Tabela 41. Të dhëna të përgjithshme për variablat 1-6 , Sektori publik 

 Rezultatet e grupit III- Politikë bërsitë në nivel qendror dhe lokal                                             

1. A keni strukturë të organizuar institucionale 

për sektorin e turizmit? 

Në nivel sektori 

Në nivel divizioni 

6 

4 

2. Cilën strategji zhvillimore e keni hartuar/ 

zbatuar? 

Zhvillim ekonomik 

Zhvillim të turizmit 

9 

1 

3. A ka plane rregulluese për zona të caktuara? Të mbrojtura 10 

4. A keni monument të trashëgimisë kulturore 

nën mbrojtje të UNESCO? 

Po 

Jo 

3 

7 

5. A keni buxhet financiar të ndarë për turizëm? Po 

Jo 

4 

6 

6. A është përfshirë komuniteti lokal në 

vendimmarrje për zhvillim të turizmit? 

Po 

Jo 

5 

5 

 

Në pyetjen e shtatë të pyetësorit për sektorin publik, cila është strategjia e marketingut për 

zhvillimin e turizmit? nga10 institucionet e anketuara, 2 institucione janë të orientuara për 

organizimin e ngjarjeve, 5 institucione janë deklaruar për promovimin e potencialeve turistike, 3 

institucione janë të fokusuara për krijimin e lehtësirave fiskale. 

Përmes pyetjes së radhës për sektorin publik, A keni projekte për zhvillimin e turizmit 

ndërkufitar? Nga përgjigjja e siguruar shihet se është 3 institucione kanë projekte për zhvillim e 

turizmit ndërkufitar, ndërsa 7 institucione nuk kanë projekte për zhvillimin e turizmit ndërkufitar.  

Pyetja e nëntë e pyetësorit për sektorin publik, nga cilat institucione nga niveli qendror keni 

mbështetje institucionale për zhvillimin e turizmit? nga përgjigjet e siguruara shihet se 2 

institucione kanë mbështetje nga MTI-së, 1 institucion nga MKRS, 2 institucione nga MBZHR, 2 

institucione kanë mbështetje nga MMPH, 1 institucion ka mbështetje nga MIRR, 2 institucione 

kanë mbështetje financiare nga MIE.  Përmes pyetjes së radhës për sektorin publik, mbështetja 

nga niveli qendror ofrohet? përgjigjet e siguruara nga institucionet publike tregojnë se 6 

institucione janë të orientuara për mbështetje financiare, ndërsa 4 institucione publike janë të 

fokusuara në harmonizimin e planeve të përbashkëta.  
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Në pyetjen e njëmbëdhjetë të pyetësorit për sektorin publik,  a ekziston bashkëpunim në mes 

komunave të Rajonit Turistik të Alpeve Shqiptare? 6 institucione publike janë përgjigjur me 

Po, ndërsa 4 institucione janë përgjigjur me Varet nga investimi në projektet e partneritetit 

publiko-privat.  

Tabela 42. Të dhëna të përgjithshme për variablat 7-11, Sektori publik 

 Rezultatet e grupit III- Politikëbërsit në nivel qendror dhe lokal  

Cila është strategjia e marketingut për 

zhvillimin e turizmit? 

Organizimi i ngjarjeve 

Promovimi i potencialeve turistike 

Krijimi i lehtësirave fiskale ose tjera 

2 

5 

3 

A keni projekte për zhvillimin e turizmit 

ndërkufitar? 

Po 

Jo 

3 

7 

Nga cilat institucione nga niveli qendror 

keni mbështetje institucionale për 

zhvillimin e turizmit? 

 

 

MTI-se 

MKRS 

MBPZHR 

MMPH 

MIRR 

MIE 

2 

1 

2 

2 

1 

2 

Mbështetja nga niveli qendror ofrohet? Mbështetje financiare 

Harmonizim të planeve të përbashkëta 

6 

4 

A ekziston bashkëpunim në mes komunave 

të Rajonit Turistik të Alpeve Shqiptare? 

Po 

Varet nga investimi në projektet e 

partneritetit publiko-privat 

6 

 

4 

Në pyetjen e parë të parashtruar, a keni strukturë të organizuar institucionale për sektorin e 

turizmit? nga 10 institucionet e anketuara 6 institucione kanë strukturë organizative të turizmit në 

nivel sektori, ndërsa 4 institucione kanë struktura organizative të turizmit në nivel divizioni.  
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Tabela 43.Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e njëzet të pyetësorit 

1. A keni strukturë të organizuar institucionale për sektorin e turizmit? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Në nivel sektori 6 1.3 60.0 60.0 

Në nivel divizioni 4 .9 40.0 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 10 2.2 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet jashtë 

grupit përkatës 
441 97.8 

  

Gjithsej të anketuarit  nga të gjitha grupet  100.0   

 

Pyetja e dytë e pyetësorit, për cilën strategji zhvillimore e keni hartuar/zbatuar, kanë ofruar këto 

përgjigje: 9 institucione kanë hartuar strategjinë për zhvillim ekonomik, ndërsa 1 ka të hartuar 

strategjinë e zhvillimit të turizmit. 

Tabela 44. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e njëzetenjëtën  të pyetësorit 

2. Cilën strategji zhvillimore e keni hartuar/zbatuar 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Zhvillim ekonomik 9 2.0 90.0 90.0 

Zhvillim të turizmit 1 .2 10.0 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 10 2.2 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet jashtë 

grupit përkatës 
441 97.8 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   

Përmes pyetjes së radhës, a ka plane rregulluese për zona të caktuara? 10 institucione kanë dhënë 

përgjigje se kanë zona të mbrojtura, po ende nuk kanë plane rregulluese për zona turistike që 

ndihmojnë zhvillimin e turizmit. 
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Tabela 45. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e njëzetedytën të pyetësorit 

3. A ka plane rregulluese për zona të caktuara? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 
Të mbrojtura 10 2.2 100.0 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 10 2.2 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet 

jashtë grupit përkatës 
441 97.8 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   

 

Në pyetjen e katërt të pyetësorit, a keni monument të trashëgimisë kulturore nën mbrojtje të 

UNESCO? për institucionet publike, 3 institucione janë deklaruar se kanë monumente të 

trashëgimisë kulturore në mbrojtje të UNESCO-së, ndërsa 7 institucione janë përgjigjur se nuk 

kanë monument nën mbrojtje të UNESKO-së. 

Tabela 46. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e njëzetetretë të pyetësorit 

4. A keni monument të trashëgimisë kulturore nën mbrojtje të UNESCO? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Po 3 0.6 30.0 30.0 

Jo 7 1.6 70.0 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 10 2.2 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet jashtë 

grupit përkatës 
441 97.8 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   

Përmes pyetjes së radhës për sektorin publik, a keni buxhet financiar të ndarë për turizëm? nga 

përgjigjet e siguruara shihet se 4 institucione kanë të ndarë buxhet financiar të veçantë për 

zhvillim të turizmit, ndërsa 6 institucione nuk kanë të ndarë buxhet të veçantë për zhvillimin e 

turizmit. 
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Tabela 47. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e njëzetekatërtë të pyetësorit 

5. A keni buxhet financiar të ndarë për turizëm? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Po 4 .9 40.0 40.0 

Jo 6 1.3 60.0 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 10 2.2 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet jashtë 

grupit përkatës 
441 97.8 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   

 

Në pyetjen e gashtë për sektorin publik, a është përfshirë komuniteti lokal në vendimmarrje për 

zhvillim të turizmit? 5 institucione publike përmes përgjigjeve të tyre pohojnë se e kanë përfshirë 

komunitetin lokal në vendimmarrje për zhvillim të turizmit, ndërsa 5 institucione të sektorit 

publik nuk e kanë përfshirë komunitetin lokal në vendimmarrje për zhvillim të turizmit. 

Tabela 48. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e njëzetepestë të pyetësorit 

 

6. A është përfshirë komuniteti lokal në vendimmarrje për zhvillim të turizmit? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 
Po 5 1.1 50.0 100.0 

Jo 5 1.1 50.0  

 Gjithsej grupi përkatës 10 2.2 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet jashtë 

grupit përkatës 
441 97.8 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   

 

Në pyetjen e shtatë të pyetësorit për sektorin publik, cila është strategjia e marketingut për 

zhvillimin e turizmit? nga10 institucionet e anketuara, 2 institucione janë të orientuara për 

organizimin e ngjarjeve, 5 institucione janë deklaruar për promovimin e potencialeve turistike, 3 

institucione janë të fokusuara për krijimin e lehtësirave fiskale. 
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Tabela 49. Të dhëna të përgjithshme ër pyetjen e njëzetegjashtë të pyetësorit 

  7. Cila është strategjia e marketingut për zhvillimin e turizmit? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Organizimi i eventeve 2 .4 20.0 20.0 

Promovimi i potencialeve turistike 5 1.1 50.0 70.0 

Krijimi i lehtësirave fiskale ose tjera 3 .7 30.0 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 10 2.2 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet jashtë 

grupit përkatës 
441 97.8 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   
 

Përmes pyetjes së tetë të sektorit publik, a keni projekte për zhvillimin e turizmit ndërkufitar? Nga 

përgjigjja e siguruar shihet se 3 institucione kanë projekte për zhvillim e turizmit ndërkufitar, 

ndërsa 7 institucione nuk kanë projekte për zhvillimin e turizmit ndërkufitar.  

 
 

Tabela 50. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e njëzeteshtatë të pyetësorit 

8. A keni projekte për zhvillimin e turizmit ndërkufitar? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Po 3 .7 30.0 30.0 

Jo 7 1.6 70.0 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 10 2.2 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet 

jashtë grupit përkatës 
441 97.8 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   
 

Pyetja e nëntë të pyetësorit për sektorin publik, nga cilat institucione të nivelit qendror keni 

mbështetje institucionale për zhvillimin e turizmit? përgjigjet e siguruara tregojnë se 2 

institucione kanë mbështetje nga MTI-së, 1 institucion nga MKRS, 2 institucione nga MBZHR, 2 

institucione kanë mbështetje nga MMPH, 1 institucion ka mbështetje nga MIRR, 2 institucione 

kanë mbështetje financiare nga MIE.  
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Tabela 51. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e njëzetetetë të pyetësorit 

9. Nga cilat institucione të nivelit qendror keni mbështetje institucionale për 

zhvillimin e turizmit? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

MTI-se 2 .4 20.0 20.0 

MKRS 1 .2 10.0 30.0 

MBPZHR 2 .4 20.0 50.0 

MMPH 2 .4 20.0 70.0 

MIRR 1 .2 10.0 80.0 

MIE 2 .4 20.0 100.0 

Gjithsej grupit përkatës 10 2.2 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet 

jashtë grupit përkatës 
441 97.8 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   
 

Përmes pyetjes së dhjetë për sektorin publik, mbështetja nga niveli qendror ofrohet? përgjigjet e 

siguruara nga institucionet publike tregojnë se 6 institucione janë të orientuara për mbështetje 

financiare, kurse 4 institucione publike janë të fokusuara në harmonizimin e planeve të 

përbashkëta. 

Tabela 52. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e njëzetenëntë të pyetësorit 

10. Mbështetja nga niveli qendror ofrohet? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Mbështetje financiare 6 1.3 60.0 60.0 

Harmonizim të planeve të përbashkëta 4 .9 40.0 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 10 2.2 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet jashtë 

grupit përkatës 
441 97.8 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   

Në pyetjen e njëmbëdhjetë të pyetësorit për sektorin publik, a ekziston bashkëpunim në mes 

komunave të Rajonit Turistik të Alpeve Shqiptare? Nga përgjigjet e siguruara shihet se 6 

institucione publike kanë deklaruar se kanë bashkëpunim në mes veti, ndërsa 4 institucione kanë 

bashkëpunim varësisht nga investimi në projektet e partneritetit publiko-privat. 
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Tabela 53. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e tridhjetë të pyetësorit 

11. A ekziston bashkëpunim në mes komunave të Rajonit Turistik të Alpeve Shqiptare? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Po 6 1.3 60.0 60.0 

Varet nga investimi në projektet e 

partneritetit publiko-privat 
4 .9 40.0 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 10 2.2 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet jashtë 

grupit përkatës 
441 97.8 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   

 

5.5 Rezultatet e grupit IV - Turistët 

Pjesa e katërt e pyetësorit ka të bëjë me turistët vendorë dhe ndërkombëtarë të cilët kanë dhënë 

përgjigjet e tyre në pyetjet e parashtruara në pyetësorin e përgatitur për realizimin e këtij 

hulumtimi shkencor. Kjo pjesë e pyetësorit me 10 pyetjet e përpiluara është fokusuar në 228 

turistë, prej tyre 123 kanë qenë turistë vendorë, ndërsa 105 turistë ndërkombëtarë. 

Pyetjet e parashtruara dhe përgjigjet e siguruara nga turistët, si dhe interpretimi i tyre janë të 

prezantuara në formë tabelore të cilat fillimisht janë sistemuar në dy tabela bazë, e në vazhdimësi 

secila pyetje ka rezultatet e përgjigjeve në tabela të veçanta së bashku me interpretimin e 

përgjigjeve, si në vijim: 

Në pyetjen e parë të parashtruar, si keni arritur në Kosovë ( destinacion turistik në Alpet 

Shqiptare)? nga 228 të intervistuar, 124 turistë janë përgjigjur se kanë ardhur me makinë/ me 

autobus, 79 kanë ardhur përmes linjës ajrore, ndërsa 25 kanë ardhur në udhëtime të organizuara 

grupore. 

Pyetja e dytë e pyetësorit e parashtruar, si jeni njoftuar për këtë detinacion turistik? përgjigjet 

e ofruara janë : 81 kam vizituar edhe më parë këtë destinacion, 22 interneti / mediat, 47 miqtë 

dhe të afërmit, 18 nga turistët që kanë vizituar më herët këtë destinacion turistik, 28 oferta 

turistike nga agjencia turistike, 32 panairet/ekspozita. 

Përmes pyetjes së radhës, sa net keni qëndruar /keni planifikuar të qëndroni në këtë destinacion 

turistik? 161 turistë, kanë dhënë përgjigje: së paku 1 natë, 25 më shumë se 2 ditë, 42 më shumë 

se një javë. 
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Në pyetjen e katërt të pyetësorit, cilat janë arsyet kryesore që ju kanë nxitur ta vizitoni këtë 

destinacion turistik? 69 turistë kanë ardhur për pushim dhe rekracion, 35 rehabilitim, 59 kam 

vizituar të afërmit dhe miqtë, 29 marr pjesë në ngjarje të ndryshme,18 kulturore, 8 hulumtime 

shkencore, 10 për biznes. 

Në pyetjen e pestë të pyetësorit, në çfarë niveli janë plotësuar pritjet tuaja? 84 turistë janë 

mirë, 37 shumë mirë, 66 plotësisht, 41 ka tejkaluar pritjet e mia.  

Tabela 54. Të dhëna të përgjithshme për variablat 1-5 , Turistët  

IV. Rezultatet e grupit IV- TURISTËT    

1. Si keni arritur në Kosovë (në destinacionin 

turistik të Alpeve Shqiptare)? 

 

Me makinë/me autobus 

Me linjë ajrore 

Udhëtim i organizuar grupor 

124 

79 

25 

2. Si jeni njoftuar për ketë detinacion turistik? Kam vizituar edhe më parë ketë 

destinacion 

Interneti / Mediat 

Miqtë dhe të afërmit 

Nga turistet që kanë vizituar më 

herët këtë destinacion turistik 

Oferta turistike nga agjencia 

turistike 

Panairet/ekspozitat 

 

81 

22 

47 

 

18 

 

28 

32 

3. Sa net keni qëndruar /keni planifikuar të 

qëndroni në këtë destinacion turistik? 

Së paku 1 natë 

Më shumë se 2 ditë 

Më shumë se një javë 

161 

25 

42 

4. Cilat janë arsyet kryesore që ju kanë nxitur të 

vizitoni ketë destinacion turistik? 

Pushimi dhe rekreacioni 

Rehabilitimi 

Kam vizituar të afërmit dhe miqtë 

Marr  pjesë në ngjarje të ndryshme 

Kulturore 

Hulumtime shkencore 

Për biznes 

69 

35 

59 

29 

18 

8 

10 

5. Në çfarë niveli janë plotësuar pritjet tuaja? 

 

 

Mirë 

Shumë mirë 

Plotësisht 

Ka tejkaluar pritjet e mia 

84 

37 

66 

41 

 

Në pyetjen e gashtë për turistët, a keni pasur ndonjë arsye që të ankoheni/ të lavdëroni 

destinacionin? turistët e anketuar kanë dhënë këtë përgjigjeje: 18 Po , keni paraqitur ankesë, 14 

Po , keni shprehur komplimentet tuaja, 196 jo. 
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Në pyetjen e shtatë të pyetësorit, kush është shoqëruesi juaj në vizitën tuaj të tanishme në këtë 

destinacion turistik? 63 turistë janë deklaruar se janë vetë në këtë udhëtim, 57 partneri/ja, 42 

familja, 66 miqtë  

Përmes pyetjes së radhës, Kur vendosët të qëndroni në këtë destinacion turistik? 60 më pak se 

një muaj më parë, 76 prej 1 deri 3 muaj më parë, 92 më shumë se 3 muaj më parë. 

Pyetja e nëntë e pyetësorit për turistët, sa shkoni shpesh në pushime të cilat zgjatin të paktën 5 

ditë? kanë dhënë këto përgjigjeje: 98 një herë në vit, 83 disa herë(2-4 herë)në vit, 47 më shumë 

se 4 herë në vit. 

Përmes pyetjes së radhës për turistët, , sa keni shpenzuar, afërsisht, gjatë vizitës tuaj në këtë 

destinacion turistik? 115 turistë kanë shpenzuar më pak se 500 €, 69 mbi 500 €, 44 turistë 

mbi 1000€. 

Tabela 55. Të dhëna të përgjithshme për variablat 6-10, Turistët 

IV. Rezultatet e grupit IV- TURISTËT    

6. A keni pasur ndonjë arsye që të ankoheni/ të 

 lavdëroni destinacionin? 

 

Po, kemi paraqitur ankesë? 

Po, kemi shprehur komplimentet 

tona? 

Jo 

18 

 

14 

196 

7. Kush është shoqëruesi juaj në vizitën tuaj të  

tanishme në këtë destinacion turistik? 

 

Jam vetëm në këtë udhëtim 

Partneri/ja 

Familja 

Miqtë 

63 

57 

42 

66 

Kur vendosët të qëndroni në këtë destinacion 

turistik? 

Më pak se një muaj më parë 

1 deri 3 muaj më parë 

Më shumë se 3 muaj më parë 

60 

76 

92 

9.Sa shkoni shpesh në pushime të cilat zgjatin të  

paktën 5 ditë? 

 

 

Një herë në vit 

Disa herë(2-4 herë)në vit 

Më shumë se 4 herë në vit 

98 

83 

47 

10. Sa keni shpenzuar, Afërsisht,  gjatë vizitës tuaj 

në ketë destinacion turistik? 

    

Më pak se 500 € 

Mbi 500 € 

Mbi 1000 € 

115 

69 

44 
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Në pyetjen e parë të parashtruar për turistët, i keni arritur në Kosovë (destinacion turistik të 

Alpeve Shqiptare)? nga 228 të intervistuarit, 124 turistë janë përgjigjur se kanë ardhur me 

makinë/ me autobus (në 124 përgjigje të siguruara për mënyrën e ardhjes në destinacion turistik, 

46 përgjigje janë turistë ndërkombëtarë, kurse 78 përgjigje janë të turistëve vendorë), 79 turistë 

kanë ardhur përmes linjës ajrore (51 turistë janë turistë ndërkombëtarë, ndërsa 28 janë turistë 

vendorë), ndërsa 25 turistë  kanë ardhur në udhëtime të organizuara grupore (8 turistë janë 

ndërkombëtarë , ndërsa 17 përgjigje janë të turistëve vendorë). 

Tabela 56. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e tridhjetenjë të pyetësorit 

1. Si keni arritur në Kosovë ( destinacion turistik të Alpeve Shqiptare)? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja Valide  Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Me makinë/me autobus 124 27.5 54.4 54.4 

Me linjë ajrore 79 17.5 34.6 89.0 

Udhëtim i organizuar 

grupor 
25 5.5 11.0 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 228 50.6 100.0  

Mungojnë 

Mungon përgjigjja nga 

grupet jashtë grupit 

përkatës 

223 49.4 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha 

grupet 

 
100.0 

  

 

Pyetja e dytë e pyetësorit, si jeni njoftuar për këtë destinacion turistik? përgjigjet e ofruara janë: 

81 turistë janë deklaruar se kanë vizituar edhe më parë këtë destinacion,(prej tyre 33 turistë janë 

ndërkombëtarë, ndërsa 48 janë vendorë) për njoftimet përmes internetit/ mediave për 

destinancionin turistik kanë dhënë përgjigjeje 22 turistë (prej tyre 15 kanë qenë turistë 

ndërkombëtarë, 7 vendorë), 47 turistë janë njoftuar nga miqtë dhe të afërmit (19 turistë kanë qenë 

turistë ndërkombëtarë, ndërsa 28 kanë qenë turistë vendorë), 18 nga turistet që kanë vizituar më 

herët këtë destinacion turistik (6 kanë qenë turistë ndërkombëtarë, ndërsa 12 turistë vendorë), 28 

turistë janë njoftuar përmes ofertave turistike nga agjencia turistike (nga përgjigjet e siguruara, 18 

kanë qenë nga turistët ndërkombëtarë, 10 kanë qenë turistë vendorë) 32 turistë janë njoftuar 
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përmes panaireve/ekspozitave (14 turistë kanë qenë ndërkombëtarë, ndërsa 18 turistë janë 

vendorë) . 

Tabela 57. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e tridhjetedytë të pyetësorit 

2. Si jeni njoftuar për këtë detinacion turistik? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide Kam vizituar edhe më parë 

këtë destinacion 

81 18.0 35.5 35.5 

Interneti / mediat 22 4.9 9.6 45.2 

Miqtë dhe të afërmit 47 10.4 20.6 65.8 

Nga turistët që kanë vizituar 

më herët këtë destinacion 

turistik 

18 4.0 7.9 73.7 

Oferta turistike nga agjencia 

turistike 

28 6.2 12.3 86.0 

Panairet/ekspozitat 32 7.1 14.0 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 228 50.6 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga 

grupet jashtë grupit përkatës 

223 49.4   

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   

 

Përmes pyetjes së radhës, sa net keni qëndruar /keni planifikuar të qëndroni në këtë destinacion 

turistik? 161 turistë kanë dhënë përgjigje, së paku 1 natë (prej tyre 79 turistë kanë qenë 

ndërkombëtarë, ndërsa 82 kanë qenë vendorë), 25 turistë kanë dhënë përgjigje se kanë planifikuar 

të qëndrojnë në këtë destinacion turistik më shumë se 2 ditë (nga përgjigjet e siguruara, 11 janë 

turistë ndërkombëtarë, ndërsa 14 janë turistë vendorë). 42 turistë kanë planifikuar të qëndrojnë 

më shume se një javë, prej tyre (15 janë turistë ndërkombëtarë, kurse 27 janë turistë vendorë). 
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Tabela 58. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e tridhjetetretë të pyetësorit 

3. Sa netë keni qëndruar /keni planifikuar të qëndroni në këtë destinacion turistik? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide Së paku 1 natë 161 35.7 70.6 70.6 

Më shumë se 2 ditë 25 5.5 11.0 81.6 

Më shumë se një javë 42 9.3 18.4 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 228 50.6 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga 

grupet jashtë grupit përkatës 

223 49.4   

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   
 

Në pyetjen e katërt të pyetësorit për turistët, cilat janë arsyet kryesore që ju kanë nxitur  të 

vizitoni këtë destinacion turistik? nga 228 të anketuar 69 turistë kanë ardhur për pushim dhe 

rekracion, (prej 69 përgjigjeve të dhëna në këtë pyetje, 36 kanë qenë përgjigje nga turistët 

ndërkombëtarë, kurse 33 nga turistët vendorë). 

Nga 35 turistë që kanë ardhur për rehabilitim, 22 prej tyre janë ndërkombëtarë, ndërsa 13 turistë 

janë vendorë). 

59 turistë kanë pohuar se kanë ardhur për të vizituar të afërmit dhe miqtë (nga 59 përgjigje të 

siguruara, 28 janë nga turistët ndërkombëtarë, kurse 31 janë nga turistët vendorë)  

29 turistë kanë pohuar se kanë ardhur në këtë destiancion për të marrë pjesë në ngjarje të 

ndryshme, (nga përgjigjet e gjithmbarshme të siguruara për arsyen e ardhjes në destinacion është  

pjesëmarrja në ngjarje  të ndryshme ka qenë arsyeja kryesore, 10 përgjigje kanë qenë të turistëve 

ndërkombëtarë, 19 nga turistët vendorë), për arsye kulturore kanë dhënë përgjigje 18 turistë (prej 

tyre 7 kanë qenë ndërkombëtarë, ndërsa 11 vendorë). 

Përgjigje, për hulumtime shkencore, kanë dhënë 8 turistë (prej tyre 2 kanë qenë ndërkombëtarë, 6 

vendorë). Përgjigje ku arsyeja e ardhjes ka qenë biznesi kanë dhënë 10 turistë (në këtë përgjigje 

të gjithë kanë qenë vendorë). 
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Tabela 59. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e tridhjetekatërt të pyetësorit 

4. Cilat janë arsyet kryesore që ju kanë shtyrë të vizitoni ketë destinacion turistik? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Pushimi dhe rekreacioni 69 15.3 30.3 30.3 

Rehabilitimi 35 7.8 15.4 45.6 

Kam vizituar të afërmit dhe miqtë 59 13.1 25.9 71.5 

Për të marrë pjesë në ngjarje të 

ndryshme 
29 6.4 12.7 84.2 

Kulturore 18 4.0 7.9 92.1 

Hulumtime shkencore 8 1.8 3.5 95.6 

Për biznes 10 2.2 4.4 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 228 50.6 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet jashtë 

grupit përkatës 
223 49.4 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   
 

Për plotësimin e kërkesave të turistëve është parashtruar pyetja e pestë e pyetësorit, në çfarë 

niveli janë plotësuar pritjet tuaja? përmes së cilës janë siguruar këto përgjigje: 84 turistë kanë 

dhënë përgjigje mirë (prej tyre 31 përgjigje kanë qenë nga turistët ndërkombëtarë, 53 nga turistët 

vendorë), 37 përgjigje të turistëve kanë qenë me shumë mirë (18 përgjigje kanë qenë nga turistët 

ndërkombëtarë, ndërsa 19 nga turistët vendorë), 66 turistë me përgjigjet e tyre janë deklaruar se 

kanë qenë plotësisht të kënaqur (prej tyre, 34 kanë qenë përgjigje nga turistët ndërkombëtarë, 34 

përgjigje kanë qenë të turistëve vendorë), 41 turistë përmes përgjigjeve të tyre pohojnë se janë 

tejkaluar pritjet e tyre nga destinacioni në fjalë (përgjigje nga turistet ndërkombëtarë kanë qenë 

22, kurse 19 kanë qenë përgjigjeje nga turistët vendorë).  
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Tabela 60. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e tridhjetenjëtë të pyetësorit 

5. Në çfarë niveli janë plotësuar pritjet e juaja? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Mirë 84 18.6 36.8 36.8 

Shumë mirë 37 8.2 16.2 53.1 

Plotësisht 66 14.6 28.9 82.0 

Ka tejkaluar pritjet e mia 41 9.1 18.0 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 228 50.6 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet jashtë 

grupit përkatës 
223 49.4 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   

 

Pyetja e gashtë e pyetësorit për turistët, a keni pasur ndonjë arsye që të ankoheni/ të lavdëroni 

destinacionin? përgjigjet e turistëve të anketuar janë si në vijim: 18 turistë janë deklaruar me 

përgjigjen Po, të cilët edhe kanë paraqitur ankesë (në këtë përgjigje 13 janë nga turistët 

ndërkombëtarë, kurse 5 nga turistët vendorë), 14 turistë janë deklaruar me po dhe kanë dhënë 

komplimentin e tyre (9 turistë kanë qenë ndërkombëtarë 4 vendorë), 196 të anketuar janë 

deklaruar se nuk kanë pasur ankesa e as nuk kanë dhënë komplimentet e tyre ( 83 kanë qenë 

turistë ndërkombëtarë dhe 113 turistë vendorë) përgjigjja e tyre ka qenë Jo.  

Tabela 61. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e tridhjetegjashtë të pyetësorit 

6. A keni pasur ndonjë arsye që të ankoheni/të lavdëroni destinacionin? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Po ,kemi paraqitur ankesë? 18 4.0 7.9 7.9 

Po ,kem shprehur komplimentet tona? 14 3.1 6.1 14.0 

Jo 196 43.5 86.0 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 228 50.6 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet jashtë 

grupit përkatës 
223 49.4 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   
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Pyetja e shtatë e pyetësorit ka të bëjë me shoqërimin e turistëve në destinacionin turistik e cila 

është: Kush është shoqërues i juaj në vizitën tuaj të tanishme në këtë destinacion turistik? nga 228 

turistë të intervistuar  63 turistë kanë dhënë përgjigje se janë vetë në këtë udhëtim (prej tyre 27  

turistë janë ndërkombëtarë, ndërsa 36 janë vendorë), 57 turistë kanë ardhur së bashku me  

partnerin/partneren (nga 57 përgjigjet e siguruara në këtë pyetje 19 kanë qenë përgjigje nga 

turistët ndërkombëtarë, ndërsa 28 janë vendorë), 42 turistë kanë dhënë përgjigje se janë të 

shoqëruar nga familja (18 përgjigje janë të turistëve ndërkombëtarë , ndërsa 24 janë nga turistët 

vendorë), 66 turistë, me përgjigjet e tyre, tregojnë se janë të shoqëruar nga miqtë (41 përgjigje 

janë nga turistët ndërkombëtarë , ndërsa 25 janë turistë vendorë). 

Tabela 62. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e tridhjeteshtatë të pyetësorit 

7. Kush është shoqëruesi juaj në vizitën tuaj të tanishme në këtë destinacion turistik? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Jam vetëm në këtë udhëtim 63 14.0 27.6 27.6 

Partneri/ja 57 12.6 25.0 52.6 

Familja 42 9.3 18.4 71.1 

Miqtë 66 14.6 28.9 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 228 50.6 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet jashtë 

grupit përkatës 
223 49.4 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   

 

Përmes pyetjes së tetë, janë siguruar përgjigjet, për kohën e vendimmarrjes për vizitat në  këtë 

destinacion turistik përmes pyetjes, kur vendoset të qëndroni në këtë destinacion turistik? Në këtë 

pyetje 60 turistë kanë marrë vendim për pushime më pak se një muaj më parë (23 turistë kanë 

qenë turistë ndërkombëtarë), 76 turistë, vendimet e tyre për pushim, i kanë marrë prej 1 deri 3 

muaj më parë (37 përgjigje kanë qenë nga turistët ndërkombëtarë), 92 turistë planifikimin për 

pushime e kanë bërë më shumë se 3 muaj më parë (prej tyre 45 përgjigje kanë qenë nga turistët 

ndërkombëtarë). 
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Tabela 63. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e tridhjetetetë të pyetësorit 

8. Kur vendosët të qëndroni në këtë destinacion turistik? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Më pak se një muaj më parë 60 13.3 26.3 26.3 

1 deri 3 muaj më parë 76 16.9 33.3 59.6 

Më shumë se 3 muaj më parë 92 20.4 40.4 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 228 50.6 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet jashtë 

grupit përkatës 
223 49.4 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   
 

Pyetja e nëntë e pyetësorit për turistët, sa shpesh shkoni në pushime të cilat zgjasin të paktën 5 

ditë? përgjigjet e siguruara në këtë pyetje janë si në vijim: 98 turistë shkojnë në pushime një herë 

në vit, (23 përgjigje kanë dhënë turistët ndërkombëtarë) 83 turistë pushimet e tyre i bëjnë disa 

herë (2-4 herë) në vit, (51 përgjigje kanë qenë nga turistët ndërkombëtarë) 47 turistë pushimet e 

tyre i bëjnë më shumë se 4 herë në vit, (31 përgjigje kanë qenë nga turistët ndërkombëtarë). 

Tabela 64. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e tridhjetenëntë të pyetësorit 

9. Sa shpesh shkoni në pushime të cilat zgjasin të paktën 5 ditë? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Një herë në vit 98 21.7 43.0 43.0 

Disa herë(2-4 herë)në vit 83 18.4 36.4 79.4 

Më shumë se 4 herë në vit 47 10.4 20.6 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 228 50.6 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet jashtë 

grupit përkatës 
223 49.4 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   

 

Përmes pyetjes së dhjetë për turistët, sa keni shpenzuar përafërsisht gjatë vizitës tuaj në këtë 

destinacion turistik? Nga 115 turistë të intervistuar, që kanë shpenzuar më pak se 500€ gjatë 

qëndrimit të tyre në destinacion, 45 përgjigje kanë qenë të turistëve ndërkombëtarë, ndërsa 70 të 

turistëve vendorë). Nga 69 turistë të cilët për qëndrimin e tyre në këtë destinacion kanë shpenzuar 
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mbi 500 € (33 kanë qenë turistë ndërkombëtarë, 36 turistë vendorë), kurse 44 turistë për 

realizimin e udhëtimit të tyre turistik në destinacionin turistik të Alpeve Shqiptare kanë shpenzuar 

mbi 1000€ (27 turistë që kanë shpenzuar mbi 1000 € kanë qenë turistë ndërkombëtarë, kurse 17 

kanë qenë turistë vendorë). 

Tabela 65. Të dhëna të përgjithshme për pyetjen e dyzet të pyetësorit 

10. , Sa keni shpenzuar, përafërsisht, gjatë vizitës tuaj në këtë destinacion turistik? 

 Frekurenca Përqindje Përqindja 

Valide  

Përqindja 

Kumulative 

Valide 

Më pak se 500 € 115 25.5 50.4 50.4 

Mbi 500 € 69 15.3 30.3 80.7 

Mbi 1000 € 44 9.8 19.3 100.0 

Gjithsej grupi përkatës 228 50.6 100.0  

Mungojnë 
Mungon përgjigjja nga grupet jashtë 

grupit përkatës 
223 49.4 

  

Gjithsej të anketuarit nga të gjitha grupet  100.0   
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5.6 Rezultatet  
 

Nga tabela e mëposhtme ku janë vënë përballë dy variabla, ajo e strategjisë së zhvillimit turistik  

si variabël e pavarur dhe tjetra rritja e shitjes në tregun lokal, në vitin e fundit, si variabël e varur, 

vërehet se ka korrelacion në mes të dy variablave, sepse vlera e signifikancës P është më e vogël 

se 0.005, gjegjësisht në vlerën e 0.004. Kjo tregon se investimet e bëra në mirëmbajtje të 

vazhdueshme të kapaciteteve dhe zgjerim të tyre, ndikon në rritjen e shitjeve dhe përmirësimin e 

ambientit për tërheqje të konsumatorëve në Rajonin Turistik të Alpeve Shqiptare. 

 

Tabela 66. Strategjia e zhvillimit turistik/ rritja e shitjeve në tregun lokal 

Tabela e kryqëzuar 

Strategjia e zhvillimit tuaj turistik bazohet në ? A keni arritur të rritni shitjen në tregun 

turistik lokal në vitin e fundit? 

Gjithsej 

Po Jo 

Strategjia e zhvillimit tuaj 

turistik bazohet në ? 

Investime të vazhdueshme 

në mirëmbajtje dhe zgjerim 

kapacitetesh 

Nr. 42 26 68 

% në 

Gjithsej 

38.9% 24.1% 63.0% 

Investime në ofrim të 

produkteve të reja 

Nr. 15 9 24 

% në 

Gjithsej 

13.9% 8.3% 22.2% 

Investime në burime 

njerëzore 

Nr. 12 4 16 

% në 

Gjithsej 

11.1% 3.7% 14.8% 

Gjithsej Nr. 69 39 108 

% në 

Gjithsej 

63.9% 36.1% 100.0% 

Testi Pi në Katror  

 Vlera Df Asymp. Sig. (2-sided) 

„Pearson‟i Pi në 

Katror  

0.604 2 0.004 

Raporti i mundësisë 0.897 2 0.009 

Nr.i i rasteve valide 108   
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Strategjia e zhvillimit tuaj turistik bazohet në?*A përdorni sistemin online të rezervimeve? 

 

Në tabelën e dytë të kryqëzuar, janë vënë përballë variabla të elementeve të strategjisë në të cilat 

bazohet biznesi, nga njëra anë dhe përdorimi i sistemit online të rezervimeve nga ana tjetër, për të 

vërejtur se a ka korrelacion në mes të këtyre dy variablave dhe a mundet rezervimi online të 

përdoret si strategji e cila i vë në lëvizje edhe faktorët e tjerë relevantë për një zhvillim të 

qëndrueshëm të turizmit? Siç mund të vërehet nga tabela e mëposhtme, nuk ekziston një 

korrelacion në mes të këtyre dy variablave, sepse vlera e signifikancës P është 0.281 dhe nuk 

vërteton ndonjë raport në mes të dy variablave. 

 
Tabela 67. Strategjia e zhvillimit turistik/ përdorni sistemin online të rezervimeve 

Tabela e kryqëzuar 

Strategjia e zhvillimit tuaj turistik bazohet në ? A përdorni sistemin online të 

rezervimeve? 

Gjithsej 

Po Jo 

 Investime të vazhdueshme në mirëmbajtje dhe zgjerim 

kapaciteteve 

Nr. 28 40 68 

% në 

Gjithsej 

25.9% 37.0% 63.0% 

Investime në ofrim të produkteve të reja Nr. 12 12 24 

% në 

Gjithsej 

11.1% 11.1% 22.2% 

Investime në burime njerëzore Nr. 10 6 16 

% në 

Gjithsej 

9.3% 5.6% 14.8% 

Gjithsej Nr. 50 58 108 

% në 

Gjithsej 

46.3% 53.7% 100.0% 

Testi Pi në Katror  

 Vlera Df Asymp. Sig. (2-sided) 

„Pearson‟i Pi në Katror  2.539a 2 .281 

Raporti i mundësisë 2.546 2 .280 

Nr.i i rasteve valide 108   
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Strategjia e zhvillimit tuaj turistik bazohet në ? * Cilin nga faktorët e mëposhtëm i vlerësoni 

për zhvillimin e biznesit tuaj? 

 
Kryqëzimi i radhës i dy variablave është bërë për të vlerësuar se sa cili nga faktorët e mposhtëm, 

në variabilen e pavarur, konsiderohet si përcaktues në zhvillim biznesi? Si mund të shikohet në 

tabelë, përgjigjet janë ndarë në tre faktorë, atë të shërbimit të mirë me më së shumti përgjigje, prej 

54, e cila pasohet me lokacionin e mirë dhe çmimin më të ulët se konkurrenca. Edhe nga ky 

kryqëzim i variablave, nuk del ndonjë korrelacion që do të vërtetonte se ekziston lidhja midis 

zhvillimit të qëndrueshëm dhe faktorëve nga variabla e pavarur. Vlera e P është në kufirin e 0.934 

dhe nga kjo kuptojmë se nuk ka korrelacion në mes të dy variablave. 

Tabela 68. Strategjia e zhvillimit turistik/ faktorët që ndikojnë në zhvillimi të biznesit tuaj 

Tabela e kryqëzuar 

Strategjia e zhvillimit tuaj turistik bazohet në ? Cilin nga faktorët me poshtë e vlerësoni për zhvillimi të 

biznesit tuaj? 

Gjithsej 

Shërbim të 

mirë 

Lokacioni i mirë Çmimi më i ulët 

se konkurrentët 

 Investime të vazhdueshme në 

mirëmbajtje dhe zgjerim 

kapacitetesh 

Nr. 34 19 15 68 

% në Gjithsej 31.5% 17.6% 13.9% 63.0% 

Investime në ofrim të 

produkteve të reja 

Nr. 13 6 5 24 

% në Gjithsej 12.0% 5.6% 4.6% 22.2% 

Investime në burime njerëzore Nr. 7 4 5 16 

% në Gjithsej 6.5% 3.7% 4.6% 14.8% 

Gjithsej Nr. 54 29 25 108 

% në Gjithsej 50.0% 26.9% 23.1% 100.0% 

Testi Pi në Katror  

 Vlera df Asymp. Sig. (2-sided) 

„Pearson‟i Pi në Katror  .834a 4 .934 

Raporti i mundësisë .795 4 .939 

Nr.i i rasteve valide 108   
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Strategjia e zhvillimit tuaj turistik bazohet në ? * A keni përshtatur zhvillimin e biznesit 

tuaj me ambientin rrethues? 

 
Për të analizuar se a zhvillohet turizmi në rajon, duke u përshtatur me ambientin rrethues, kemi 

përballur variabilën e pavarur, a e keni përshtatur zhvillimin e biznesit tuaj me ambientin rrethues 

dhe variablën e varur në faktorët që e përcaktojnë strategjinë e zhvillimit të biznesit. Nga tabela e 

mëposhtme mund të vërehet se nuk ka korrelacion në mes këtyre dy variablave dhe se bizneset më 

shumë e zhvillojnë biznesin e tyre duke u bazuar në planet e tyre se sa në planet rregulluese për 

zonën. 

 
Tabela 69. Strategjia e zhvillimit turistik/ përshtatja e zhvillimin e biznesit  me ambientin rrethues 

Tabela e kryqëzuar 

Strategjia e zhvillimit tuaj turistik bazohet në ? A keni përshtatur zhvillimin e biznesit tuaj me 

ambientin rrethues? 

Gjithsej 

Po Jo 

 Investime të vazhdueshme në mirëmbajtje 

dhe zgjerim kapacitetesh 

Nr. 36 32 68 

% në Gjithsej 33.3% 29.6% 63.0% 

Investime në ofrim të produkteve të reja Nr. 16 8 24 

% në Gjithsej 14.8% 7.4% 22.2% 

Investime në burime njerëzore Nr. 8 8 16 

% në Gjithsej 7.4% 7.4% 14.8% 

Gjithsej Nr. 60 48 108 

% në Gjithsej 55.6% 44.4% 100.0% 

Testi Pi në Katror  

 Vlera df Asymp. Sig. (2-sided) 

„Pearson‟i Pi në Katror  1.588a 2 .452 

Raporti i mundësisë 1.618 2 .445 

Nr.i i rasteve valide 108   

 

A është përfshirë komuniteti lokal në vendimmarrje për zhvillim të turizmit? * A keni 

buxhet financiar të ndarë për turizëm? 

Tabela e radhës paraqet përballje në mes të variablave, përmes të së cilave është tentuar të merret 

një pasqyrim i investimeve të bëra nga sektori publik dhe përfshirjes së komunitetit lokal në 

shfrytëzimin e këtyre fondeve përmes pjesëmarrjes në vendimmarrje. Nga tabela mund të shihet 
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se nuk ka korrelacion në mes të dy variablave, vlera e P është 0.091 që është vlerë më e madhe se 

0.005 me çka nuk vërtetohet saktësi në përputhje në mes të variablave. Komunat dhe Ministritë 

ndajnë shumë pak buxhet për zhvillim të turizmit, edhe pse janë deklaruar në 7 raste se komuniteti 

lokal merr pjesë në vendimmarrje. 

Tabela 70. Përfshirja e komunitetit lokal në vendimmarrje për zhvillim të turizmit/ A keni buxhet financiar të ndarë 

për turizëm 

Tabela e kryqëzuar 

A është përfshirë komuniteti lokal në vendimmarrje 

për zhvillim të turizmit? 

A keni buxhet financiar të ndarë për 

turizëm 

Gjithsej 

Po Jo 

 Po Nr. 4 3 7 

% në Gjithsej 40.0% 30.0% 70.0% 

Jo Nr. 0 3 3 

% në Gjithsej 0.0% 30.0% 30.0% 

Gjithsej Nr. 4 6 10 

% në Gjithsej 40.0% 60.0% 100.0% 

Testi Pi në Katror  

 Vlera Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

„Pearson‟i Pi në Katror  2.857a 1 .091   

Raporti i mundësisë 3.900 1 .048   

Nr.i i rasteve valide 10     

 

A është përfshirë komuniteti lokal në vendim marrje për zhvillim të turizmit? Cilën 

strategji zhvillimore keni hartuar/zbatuar? 

 
Sektori publik, si strategji zhvillimore, ka përcaktuar strategjinë e zhvillimit ekonomik e jo 

strategjinë përmes aktiviteteve të marketingut, me çka do të tërhiqte konsumatorë të rinj për të 

vizituar qendrat turistike të rajonit. Përmes përfshirjes së komunitetit lokal në vendimmarrje, 

deklaruar nga sektori publik, do të arrihej që të ketë zhvillim të qëndrueshëm të turizmit. Në 

përballje të këtyre dy variablave, në tabelën e mëposhtme, vërehet një korrelacion në mes tyre dhe 

kjo e shprehur përmes vlerës së P që është në 0.003 çka na lë të kuptojmë se kjo strategji 

zhvillimore dhe përfshirja e komunitetit të biznesit do të ndikonte në zhvillim të turizmit në 

Rajonin Turistik të Alpeve Shqiptare. 



Turizmi në Kosovë dhe zhvillimi i qëndrueshëm i  tij  

 

 
                       Halil BAJRAMI 

130 
 

Tabela 71. Përfshirja e komunitetit lokal në vendimmarrje për zhvillim të turizmit/ Cilën strategji zhvillimore keni 

hartuar  

Tabela e kryqëzuar 

A është përfshirë komuniteti lokal në vendim marrje për 

zhvillim të turizmit? 

Cilën strategji zhvillimore keni 

hartuar/zbatuar 

Gjithsej 

Zhvillim 

ekonomik 

Zhvillim të 

marketingut 

 Po Nr. 6 1 7 

% në 

Gjithsej 

60.0% 10.0% 70.0% 

Jo Nr. 3 0 3 

% në 

Gjithsej 

30.0% 0.0% 30.0% 

Gjithsej Nr. 9 1 10 

% në 

Gjithsej 

90.0% 10.0% 100.0% 

Testi Pi në Katror  

 Vlera Df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

„Pearson‟i Pi në Katror  .476a 1 0.003   

Raporti i mundësisë .760 1 0.007   

Nr.i i rasteve valide 10     

 

A është përfshirë komuniteti lokal në vendimmarrje për zhvillim të turizmit? * Cila është 

strategjia e marketingut për zhvillimin e turizmit? 

 
Në pyetjen e radhës janë vënë përballë dy variablat, ajo e përfshirjes së komunitetit të biznesit në 

vendimmarrje për zhvillim të turizmit të qëndrueshëm dhe ajo e strategjive të marketingut që 

përdoret nga sektori publik për zhvillim të turizmit. Nga tabela vërehet se rezultati i dalë me 

vlerën e P sinjifikancës që është 0.386, tregon se nuk ka korrelacion në mes të këtyre dy 

variablave dhe arsye e vetme është se strategjitë e marketingut që përdoren nga sektori publik në 

rajon janë të llojeve të ndryshme, por që më së shumti janë deklaruar për promovim të 

potencialeve turistike përmes mediumeve dhe rrjeteve sociale, si dhe organizmit të ngjarjeve të 

ndryshme.  
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Tabela 72. Përfshirja e komuniteti lokal në vendimmarrje për zhvillim të turizmit/ Cila është strategjia e marketingut 

për zhvillimin e turizmit  

Tabela e kryqëzuar 

A është përfshirë komuniteti lokal në vendim 

marrje për zhvillim të turizmit? 

Cila është strategjia e marketingut për zhvillimin e turizmit? Gjithsej 

Organizimi i 

eventeve 

Promovimi i 

potencialeve 

turistike 

Krijimi i 

lehtësirave fiskale 

ose tjera 

 Po Nr. 1 3 3 7 

% në 

Gjithsej 

10.0% 30.0% 30.0% 70.0% 

Jo Nr. 1 2 0 3 

% në 

Gjithsej 

10.0% 20.0% 0.0% 30.0% 

Gjithsej Nr. 2 5 3 10 

% në 

Gjithsej 

20.0% 50.0% 30.0% 100.0% 

Testi Pi në Katror  

 Vlera df Asymp. Sig. (2-sided) 

„Pearson‟i Pi në Katror  1.905a 2 .386 

Raporti i mundësisë 2.715 2 .257 

Nr.i i rasteve valide 10   

 

A është përfshirë komuniteti lokal në vendimmarrje për zhvillim të turizmit? * A keni 

projekte për zhvillimin e turizmit ndërkufitar? 

 

Në pyetjen e radhës të parashtruar për sektorin publik, a përfshihet komuniteti i biznesit në 

vendimmarrje dhe a kanë ato projekte për zhvillimin e turizmit ndërkufitar, vërehet se nuk 

ekziston një korrelacion në mes të variablave, sepse edhe në këtë rast shihet se sektori publik ka 

bërë shumë pak në promovim të turizmit dhe projekte të zhvillimit ndërkufitar. Nga dhjetë (10) 

aktorët e intervistuar në sektorin publik, vetëm 3 kanë deklaruar se kanë projekte të zhvillimit 

ndërkufitar, kurse 7 të tjera janë deklaruar se nuk kanë projekte të zhvillimit ndërkufitar. Vlera e 

sinjifikancës P është 0.175 me çka vërtetohet se nuk ekziston korrelacion në mes variablave. 
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Tabela 73. Përfshirja e komunitetit lokal në vendimmarrje për zhvillim të turizmit/ A keni projekte për zhvillimin e 

turizmit ndërkufitar 

Tabela e kryqëzuar 

A është përfshirë komuniteti lokal në vendim 

marrje për zhvillim të turizmit? 

A keni projekte për zhvillimin e turizmit 

ndërkufitar? 

Gjithsej 

Po Jo 

 Po Nr. 3 4 7 

% në 

Gjithsej 

30.0% 40.0% 70.0% 

Jo Nr. 0 3 3 

% në 

Gjithsej 

0.0% 30.0% 30.0% 

Gjithsej Nr. 3 7 10 

% në 

Gjithsej 

30.0% 70.0% 100.0% 

Testi Pi në Katror  

 Vlera df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-sided) 

„Pearson‟i Pi në Katror  1.837a 1 .175   

Raporti i mundësisë 2.657 1 .103   

Nr.i i rasteve valide 10     

 

A është përfshirë komuniteti lokal në vendimmarrje për zhvillim të turizmit? * Mbështetja 

nga niveli qendror ofrohet? 

 

Për të parë ndikimin e mbështetjes financiare për bizneset e rajonit, e në veçanti për komunitetin 

lokal, janë vënë përballë variabla e mbështetjes financiare për komunitetin nga ana e sektorit 

publik dhe ajo e vendimmarrjes nga komuniteti. Nga tabela e mëposhtme mund të vërehet se nuk 

ekziston korrelacion në mes të këtyre variablave dhe se vlera e P është 0.260. Edhe nga përgjigjet 

e dhëna nga të intervistuarit, mund të vërehet se mbështetje për bizneset në aspektin financiar 

është e deklaruar në 6 raste, kurse ajo në plane të përbashkëta me komunitetin, në 4 raste. 
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Tabela 74. Përfshirja e komuniteti lokal në vendimmarrje për zhvillim të turizmit/ mbështetja nga niveli qendror 

Tabela e kryqëzuar 

A është përfshirë komuniteti lokal në 

vendim marrje për zhvillim të turizmit? 

Mbështetja nga niveli qendror ofrohet? Gjithsej 

Mbështetje financiare Harmonizim të planeve të 

përbashkëta 

 Po Nr. 5 2 7 

% në Gjithsej 50.0% 20.0% 70.0% 

Jo Nr. 1 2 3 

% në Gjithsej 10.0% 20.0% 30.0% 

Gjithsej Nr. 6 4 10 

% në Gjithsej 60.0% 40.0% 100.0% 

Testi Pi në Katror  

 Vlera df Asymp. Sig. (2-sided) Exact Sig. (2-sided) Exact Sig. (1-

sided) 

„Pearson‟i Pi në Katror  1.270a 1 .260   

Raporti i mundësisë 1.265 1 .261   

Nr.i i rasteve valide 10     

 

A është përfshirë komuniteti lokal në vendimmarrje për zhvillim të turizmit? * A ekziston 

bashkëpunim në mes komunave të Rajonit Turistik të Alpeve Shqiptare? 

 
Në tabelën e mëposhtme janë vënë përballë variablat e bashkëpunimit në mes të komunave në 

rajonin turistik të Alpeve Shqiptare dhe variabla e përfshirjes së komunitetit në vendimmarrje. 

Nga të dhënat e nxjerra përmes Pakos statistikore SPSS e të shprehura përmes vlerës së Pearson 

Che Square, P, mund të vërehet se nuk ekziston një korrelacion në mes të dyja variablave, sepse 

vlera e P është më e madhe se 0.005, gjegjësisht është në vlerat e 0.778. 
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Tabela 75. Përfshirja e komunitetit lokal në vendimmarrje për zhvillim të turizmit/ A ekziston bashkëpunim në mes 

komunave të Rajonit Turistik të Alpeve Shqiptare 

Tabela e kryqëzuar 

A është përfshirë komuniteti lokal në 

vendimmarrje për zhvillim të turizmit? 

A ekziston bashkëpunim në mes komunave të 

Rajonit Turistik të Alpeve Shqiptare? 

Gjithsej 

Po Varet nga investimi në 

projektet e partneritetit 

publiko-privat? 

 Po Nr. 4 3 7 

% në 

Gjithsej 

40.0% 30.0% 70.0% 

Jo Nr. 2 1 3 

% në 

Gjithsej 

20.0% 10.0% 30.0% 

Gjithsej Nr. 6 4 10 

% në 

Gjithsej 

60.0% 40.0% 100.0% 

Testi Pi në Katror  

 Vlera df Asymp. Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (2-

sided) 

Exact Sig. (1-

sided) 

‘Pearson’i Pi në Katror  .079
a
 1 .778   

Raporti i mundësisë .080 1 .777   

Nr.i i rasteve valide 10     

 

Si jeni njoftuar për këtë detinacion turistik? * Sa net keni qëndruar /keni planifikuar të 

qëndroni në këtë destinacion turistik? 

Për të vërejtur se a ekziston një lidhshmëri/ korrelacion në mes të kohëzgjatjes së qëndrimit në një 

destinacion turistik dhe mënyrës së informimit rreth destinacionit turistik, janë vënë përballë këto 

dy variabla dhe rezultatet e nxjerra nga përpunimi përmes SPSS na tregojnë se asnjëra nga 

mënyrat e informimit nuk ka ndikuar më shumë se tjetra në vendimin për të vizituar destinacionin 

e për të qëndruar më gjatë në rajon. Shumica e turistëve të anketuar janë deklaruar se kanë 

qëndruar së paku një natë, kurse numri më i vogël i turistëve kanë qëndruar më shumë se 1 javë. 

Korrelacioni nuk mbështetet as me vlerën e P e cila është 0.076. 
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Tabela 76. Si jeni njoftuar për këtë detinacion turistik/ Sa netë keni qëndruar /keni planifikuar të qëndroni në këtë 

destinacion turistik? 

Tabela e kryqëzuar 

Si jeni njoftuar për ketë detinacion turistik? Sa netë keni qëndruar / keni planifikuar të qëndroni në ketë 

destinacion turistik: 

Gjithsej 

Se paku 1 natë Me shume se 2 

ditë 

Me shume se një 

javë 

 Kam vizituar edhe më parë këtë 

destinacion 

Nr. 51 10 20 81 

% në 

Gjithsej 

22.4% 4.4% 8.8% 35.5% 

Interneti / mediat Nr. 17 1 4 22 

% në 

Gjithsej 

7.5% 0.4% 1.8% 9.6% 

Miqtë dhe të afërmit Nr. 42 2 3 47 

% në 

Gjithsej 

18.4% 0.9% 1.3% 20.6% 

Nga turistët që kanë vizituar 

më herët këtë destinacion 

turistik 

Nr. 12 4 2 18 

% në 

Gjithsej 

5.3% 1.8% 0.9% 7.9% 

Oferta turistike nga agjencia 

turistike 

Nr. 20 4 4 28 

% në 

Gjithsej 

8.8% 1.8% 1.8% 12.3% 

Panairet/ekspozitat Nr. 19 4 9 32 

% në 

Gjithsej 

8.3% 1.8% 3.9% 14.0% 

Gjithsej Nr. 161 25 42 228 

% në 

Gjithsej 

70.6% 11.0% 18.4% 100.0% 

Testi Pi në Katror  

 Vlera df Asymp. Sig. (2-sided) 

„Pearson‟i Pi në Katror  16.937a 10 .076 

Raporti i mundësisë 18.092 10 .053 

Nr.i i rasteve valide 228   
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Si jeni njoftuar për këtë detinacion turistik? * Cilat janë arsyet kryesore që ju kanë nxitur 

të vizitoni këtë destinacion turistik? 

Në kryqëzimin e radhës, po ashtu, nuk vërehet ndonjë korrelacion në mes të variablave, sepse 

asnjë nga faktorët nuk ka ndikuar më shumë në faktorin tjetër për të rritur numrin e vizitorëve dhe 

arsyet e dhëna nga turistët kryesisht kanë qenë të shpërndara, duke u paraprirë nga vizita e të 

afërmve. Vlera e P është në vlerën e 0.471 1ë është më e madhe se 0.005. 

Tabela 77. Si jeni njoftuar për këtë detinacion turistik/ arsyet që ju kanë nxitur të vizitoni këtë destinacion turistik 

Tabela e kryqëzuar 

Si jeni njoftuar për ketë 

detinacion turistik? 

Cilat janë arsyet kryesore që ju kanë shtyrë të vizitoni ketë destinacion turistik? Gjithsej 

Pushim & 

rekreac 

Rehabil vizituar 

të afërmit  

Marrë  pjesë  

në  evente  

Kultur Hulumtim 

shkencor 

Për 

Biznes 

 Kam vizituar 

edhe më parë 

N 25 12 18 12 7 2 5 81 

%  11.0% 5.3% 7.9% 5.3% 3.1% 0.9% 2.2% 35.5 

Interneti / 

Mediat 

N 3 4 6 4 2 3 0 22 

%  1.3% 1.8% 2.6% 1.8% 0.9% 1.3% 0.0% 9.6% 

Miqtë dhe të 

afërmit 

N 11 11 13 4 4 2 2 47 

%  4.8% 4.8% 5.7% 1.8% 1.8% 0.9% 0.9% 20.6% 

Nga turistët që 

kanë vizituar më 

herët këtë 

destinacion 

N 8 4 4 0 1 0 1 18 

%  3.5% 1.8% 1.8% 0.0% 0.4% 0.0% 0.4% 7.9% 

Oferta turis. nga 

agjenc turist. 

N 9 2 9 3 3 0 2 28 

%  3.9% 0.9% 3.9% 1.3% 1.3% 0.0% 0.9% 12.3% 

Panairet/ekspozi N 13 2 9 6 1 1 0 32 

%  5.7% 0.9% 3.9% 2.6% 0.4% 0.4% 0.0% 14.0 

Gjithsej N Nr. 35 59 29 18 8 10 228 

%  % 15.4% 25.9% 12.7% 7.9% 3.5% 4.4% 100.0% 

Testi Pi në Katror  

 Vlera df Asymp. Sig. (2-sided) 

„Pearson‟i Pi në Katror  29.887a 30 .471 

Raporti i mundësisë 34.222 30 .272 

Nr.i i rasteve valide 228   
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Si jeni njoftuar për këtë detinacion turistik? * Kur vendosët të qëndroni në këtë destinacion 

turistik? 

Në tabelën e radhës janë përballur dy variabla për të vërtetuar se cila nga mënyrat e informimit ka 

ndikuar në marrjen e vendimit për qëndrim në Rajonin Turistik të Alpeve Shqiptare? Nga vlera e 

sinjifikancës P, që është 0.880, vërehet se nuk ka korrelacion, por po ashtu vërehet se të huajt, që 

kanë vendosur të vizitojnë rajonin turistik, kanë qenë edhe më parë si vizitorë, madje në 81 raste, 

kurse në 47 raste janë informuar nga miqtë dhe të afërmit. 

Tabela 78. Si jeni njoftuar për ketë detinacion turistik/  Kur ju vendoset të qëndroni në ketë destinacion turistik 

Tabela e kryqëzuar 

Si jeni njoftuar për këtë detinacion turistik? Kur vendosët të qëndroni në këtë destinacion turistik? Gjithsej 

Më pak se një 

muaj më parë 

1 deri 3 muaj më 

parë 

Më shumë se 3 

muaj më parë 

 Kam vizituar edhe më parë 

këtë destinacion 

Nr. 22 28 31 81 

% në Gjithsej 9.6% 12.3% 13.6% 35.5% 

Interneti / Mediet Nr. 9 5 8 22 

% në Gjithsej 3.9% 2.2% 3.5% 9.6% 

Miqtë dhe të afërmit Nr. 11 17 19 47 

% në Gjithsej 4.8% 7.5% 8.3% 20.6% 

Nga turistët që kanë vizituar 

më herët këtë destinacion tur. 

Nr. 4 8 6 18 

% në Gjithsej 1.8% 3.5% 2.6% 7.9% 

Oferta turistike nga agjencia 

turistike 

Nr. 6 9 13 28 

% në Gjithsej 2.6% 3.9% 5.7% 12.3% 

Panairet/ekspozita Nr. 8 9 15 32 

% në Gjithsej 3.5% 3.9% 6.6% 14.0% 

Gjithsej Nr. 60 76 92 228 

% në Gjithsej 26.3% 33.3% 40.4% 100.0% 

Testi Pi në Katror  

 Vlera Df Asymp. Sig. (2-sided) 

„Pearson‟i Pi në Katror  5.163a 10 .880 

Raporti i mundësisë 4.964 10 .894 

Nr.i i rasteve valide 228   
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5.7 Testimi i hipotezave 
 

H1 - Sektori publik në nivel qendror dhe lokal nuk kanë hartuar strategji zhvillimore për turizëm të 

qëndrueshëm, por janë mjaftuar me përfshirjen e zhvillimit të turizmit në kuadër të strategjive të 

zhvillimit ekonomik. Kjo hipotezë është vërtetuar si e saktë dhe është shprehur përmes tabelave 

numër 43, 46 dhe 49 dhe përgjigjeve të dhëna nga të intervistuarit e sektorit publik të cilët nuk kanë 

hartuar ndonjë strategji të veçantë për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm, por janë mjaftuar me 

përfshirjen e turizmit në kuadër të zhvillimit ekonomik të komunës reciproke. 

 

H2 Operatorët turistikë me investimet e tyre në infrastrukturë dhe mirëmbajtje të kapaciteteve 

turistike kanë ndikuar në rritjen e shitjeve dhe në turizëm të qëndrueshëm në Rajonin Turistik të 

Alpeve Shqiptare. Kjo hipotezë është vërtetuar si e saktë dhe është shprehur përmes tabelës së 

kryqëzuar nr. 66, ku vlera e sinjifikancës P është 0.004 dhe me deklarimin e 68 operatorëve 

turistikë se investimi në mirëmbajtje të infrastrukturës dhe zgjerim të kapaciteteve ndikon në 

turizëm të qëndrueshëm, kurse pjesa tjetër, më e vogël në numër, e operatorëve deklarojnë se 

zhvillimi i produkteve të reja, në 24 prej tyre dhe investimi në burime njerëzore, në 16 prej tyre, 

janë përcaktues në zhvillim të qëndrueshëm të turizmit. 
 

H3 Komuniteti lokal përfshihet në masë të vogël në marrjen e vendimeve rreth investimeve në 

zona turistike dhe njëkohësisht trajtohet vetëm si grup interesi në nivel të pjesëmarrësit në takim. 

Kjo hipotezë është vërtetuar si e saktë dhe është shprehur përmes tabelave të kryqëzuara nr.70 dhe 

nr. 71, ku vërehet pjesëmarrje e komunitetit në takimet e organizuara nga sektori publik rreth 

zhvillimit të qëndrueshëm të turizmit në rajon, por që nuk mbështeten si komunitet, as me 

mbështetje financiare, as që përfshihen në hartim të planeve rregullative për zonën. 

H4 Aktivitetet e marketing promocionit kanë joshur turistët e huaj dhe vendorë të vizitojnë 

Rajonin Turistik të Alpeve Shqiptare. Kjo hipotezë është vërtetuar si jo e saktë, gjë që vërtetohet 

me tabelat e kryqëzuara numër 76, 77 dhe 78, prej nga vërehet se turistët e huaj dhe ata vendorë 

më shumë e vizitojnë përmes vizitave të mëhershme që i kanë bërë rajonit dhe përmes të afërmve 

të tyre e më pak përmes aktiviteteve të marketing promocionit. 

Bazuar në literaturën e shqyrtuar dhe të dhënat e nxjerra dhe të përpunuara nga hulumtimi, mund 

të përfundojmë si më poshtë, duke filluar me vërtetimin e hipotezave dhe duke vazhduar me 

kolaudimet e tjera: 
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KREU VI 

6 KONKLUZIONET DHE REKOMANDIMET  

6.1   Konkluzione 
 

 Rajoni Turistik i Alpeve Shqiptare, me hapësirën dhe pozitën e vet gjeografike që ka, si dhe 

burimet turistike, ka përparësi të theksuara ndaj rajoneve tjera turistike të Kosovës, për  zhvillimin 

e turizmit të qëndrueshëm.  

 Nga të hyrat financiare të realizuara nga sektori i turizmit në nivel vendi, rajoni merr pjesë me një 

përqindje jo të kënaqshme, çka bene të kuptosh se ka vend për ndryshime dhe orientime kah 

zhvillimi i qëndrueshëm. 

 Pjesëmarrja e rajonit në nivel vendi me burime të trashëgimisë kulturore është  premtuese, objekte 

të trashëgimisë kulturore në mbrojte të UNESCO 50%. 

 Burimet turistike të trashëgimisë natyrore, atraksione turistike natyrore, rajoni ka pjesëmarrje të 

theksuar në relacion me vendin, të cilat janë  pasqyruar  në punim  . 

 Burimet  turistike të rajonit për zhvillim të turizmit të qëndrueshëm, Këshilli Botëror i Turizmit ( 

WTTC) burimet turistike i ka vlerësuar me vendin e parë në garën vjetore që është mbajtur në 

vitin 2013, Kosova zë vendin e parë përmes projektit Majat e Ballkanit (prill 2013 Abu Daby të 

Emirateve të Bashkuara Arabe)
125

 

 Sektori politikë bërës i nivelit qendror dhe lokal ka bërë pak në zhvillimin e turizmit të 

qëndrueshëm, ka qenë i fokusuar më tepër në strategjitë e zhvillimit ekonomik, 9 institucione 

zhvillimin e turizmit e kanë të përfshirë në strategjitë e zhvillimit ekonomik, ndërsa 1 institucion 

është duke hartuar strategji të zhvillimit të turizmit.  

 Asnjëri nga institucionet publike, që merret me zhvillim të turizmit, nuk ka plane rregulluese për 

zona turistike, 4 institucione kanë ndarë buxhet për turizëm, ndërsa 6 nuk kanë të ndarë buxhet 

financiar për zhvillim të turizmit. 

 Për përfshirjen e komunitetit lokal për projekte zhvillimore turistike, 5 institucione pohojnë se e 

përfshijnë komunitetin lokal në zhvillimin e turizmit, ndërsa 5 nuk e përfshijnë. 

 

                                                 
125
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 Për strategjinë e marketingut për zhvillim të turizmit.- 5 institucione mendojnë se kjo strategji 

shërben për promovimin e potencialeve turistike, zhvillimin e turizmit ndërkufitar. 3 institucione 

janë deklaruar se kanë projekte për zhvillimin e këtij lloji të turizmit, ndërsa 7 nuk kanë projekte 

për zhvillimin e turizmit ndërkombëtar. 

 Sektori privat për shkak të mbështetjes së pamjaftueshme nga sektori publik dhe mos përfshirjen e 

tij në hartimin e dokumenteve strategjike, edhe përkundër investimeve të bëra nuk është orientuar 

mjaft në qëndrueshmërinë zhvillimore turistike. 

  Sa i përket kapaciteteve të akomodimit, bazuar në burimet turistike që ka rajoni, mbetet akoma 

për të dëshiruar,  

 Mungesa e politikës së mirëfilltë turistike për zhvillim të turizmit është faktor frenues për 

zhvillimin e turizmit, operatorët turistikë duke iu përshtatur ambientit rrethues, mendojnë se 

biznesin e tyre nuk e zhvillojnë në përputhje me ambientin rrethues.  

 Rëndësia e marketingut për zhvillimin e bizneseve turistike ende nuk është kuptuar në nivel të 

duhur , shumë biznese turistike nuk përdorin sistemin e rezervimeve online.  

 Komuniteti lokal, edhe përkundër gatishmërisë së madhe për të qenë pjesë vendimmarrëse, në 

mungesë të përfshirjes së tij ka ngelur jashtë përfshirjes në zhvillim të turizmit. 

 Përfshirja e komunitetit në takime të rëndësishme për zhvillim të turizmit ende ka vend për 

plotësime e ndryshime të qasjes. 

 Turistët vendorë e ndërkombëtarë, në mungesë të politikave të marketing miksit turistik, më 

shumë vizitojnë rajonin, duke shfrytëzuar lidhjet miqësore që kanë se nga oferta e kompletuar dhe 

promovuar turistike nga sektori publik dhe ai privat. 

 Se rajoni është atraktiv për turistët, të gjeturat përmes pyetësorit, tregojnë se numri më i madh i 

turistëve vjen për pushime e rekreacion. 

 Plotësimi i kërkesave dhe pritjeve, turistët janë relativisht të kënaqur, por ende ka vend për 

plotësime e ndryshime të ofertës turistike të rajonit, shoqërimit të turistëve, bëhet kryesisht nga 

miqtë e tyre. 
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6.2 Rekomandime 

 

 Rajoni Turistik i Alpeve Shqiptare, me burimet e veta turistike që ka, siç janë hapësira, pozita 

gjeografike, me politikat turistike në nivel qendror dhe lokal, duhet të ketë trajtim më të theksuar 

me qëllim që këto përparësi të rajonit të jenë në funksion të zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm.  

 Sektori publik, por edhe grupet tjera të interesit, duhet të fokusohen edhe më shumë  në 

restaurimin dhe ruajtjen e trashëgimisë kulturore dhe në zgjerimin e listës së numrit të 

monumenteve të trashëgimisë kulturore nën mbrojtjen e institucioneve shtetërore dhe futjen e tyre 

në mbrojtje te institucioneve kompetente ndërkombëtare, siç është UNESCO. 

 Burimet turistike të trashëgimisë natyrore, që disponon rajoni, ende nuk janë të përfshira në 

funksion të zhvillimit të turizmit dhe janë shumë larg funksionit për zhvillim të qëndrueshëm, 

andaj është detyrë dhe përgjegjësi e aktorëve kompetente të turizmit që këto burime të jenë në 

funksion të zhvillimit të turizmit të qëndrueshëm. 

 Atraksionet turistike natyrore, që i ka rajoni, duhet të jenë pjesë përbërëse e ofertës turistike të 

rajonit si destinacion i kompletuar turistik me ofertë të diversifikuar për  turistët. 

  Projekti i turizmit ndërkufitar, Majat e Ballkanit, duhet të zhvillohet nga institucionet vendore 

kompetente për turizëm edhe në fazat tjera të parapara nga grupi punues ndërshtetëror ( Kosovë-

Shqipëri-Mali Zi) i mbështetur nga GIZ, projekt i cili mund të shërbejë si model për zhvillimin e 

turizmit ndërkufitar të Kosovës me vendet tjera, siç është mundësia në tre kufirin Kosovë- 

Shqipëri-Maqedoni.  

 Sektori publik.- Niveli qendror dhe lokal me politikat e mirëfillta turistike duhet të orientohet kah 

qëndrueshmëria zhvillimore turistike në nivel vendi e me theks të veçantë në nivel të RTASHK. 

 Institucionet kompetente të turizmit, të nivelit qendror dhe lokal, duhet të bëjnë ndryshime të 

theksuara sa i përket organizimit institucional në sektorin e turizmit. Sa më parë duhet të 

themelohet Organizata Nacionale e Turizmit me shtrirje nga niveli qendror në nivel rajonal dhe 

lokal, duhet të mbështetet komuniteti i biznesit dhe komuniteti lokal që të themelohen Bordet 

Manaxhuese të Destinacioneve Turistike ( DMO). Duhet të koordinohen me institucionet e nivelit 

qendror e lokal që të ngritët një sistem funksional që do të sigurojë grumbullimin dhe përpunimin 

e statistikës turistike. Të krijohen mekanizma institucionale që turizmi kosovar të zbatojë kriteret 

e turizmit të qëndrueshëm dhe parimet e kriteret e institucioneve ndërkombëtare turistike, të cilat 



Turizmi në Kosovë dhe zhvillimi i qëndrueshëm i  tij  

 

 
                       Halil BAJRAMI 

142 
 

do t‟i mundësojnë turizmit kosovar të anëtarësohet në organizma ndërkombëtar të turizmit, siç 

është WTO. 

 Institucionet kompetente të turizmit duhet të hartojnë strategji të qartë të turizmit e cila orienton 

turizmin kosovar kah qëndrueshmëria zhvillimore dhe të zbatojnë strategjitë e hartuara, hartojnë e 

zbatojnë planet rregulluese të zonave turistike.  

 Gjatë hartimit të politikave turistike, institucionet kompetente politikë blerëse të turizmit duhet 

vazhdimisht të bashkëpunojnë me komunitetin e biznesit dhe komunitetin lokal në hartim dhe 

zbatim të politikave turistike. 

 Fokusi më i theksuar i institucioneve  kompetente duhet të orientohet në përcaktimin e strategjisë 

së marketingut për zhvillim të turizmit, siç mund të jetë strategjia e marketing miksit turistik. 

 Niveli qendror dhe lokal, por njëkohësisht edhe grupet tjera të interesit, duhet të orientohen më 

tepër kah zhvillimi i turizmit ndërkufitar përmes krijimit të lehtësirave të nevojshme dhe rritjes se 

kapitalit financiar, që do të orientohet kah zhvillimi i turizmit ndërkufitar. 

 Sektori publik i nivelit qendror dhe lokal duhet të gjejë mundësitë që iniciativave private për 

zhvillimin e turizmit t‟iu ofrojë mbështetje financiare dhe institucionale. 

 Sektori privat duhet të jetë më i organizuar dhe të rris ndikimet e veta në sektorin publik që të 

rritet mbështetja institucionale për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm përmes hartimit të 

dokumenteve strategjike zhvillimore të turizmit të qëndrueshëm.  

 Sektori privat me strategjitë e tyre zhvillimore duhet të orientohet kah rritja e kapaciteteve të tyre 

për plotësimin e kërkesave turistike dhe shënjestrimin e kërkesës turistike gjithnjë me orientim 

kah zhvillimi i turizmit të qëndrueshëm.  

 Sektori privat duhet t‟i artikulojë kërkesat e veta dhe të adresojë te sektori publik që të hartojnë 

politika të favorshme turistike, të cilat ju mundësojnë zhvillim të planifikuar të turizmit.  

 Me politikat e favorshme turistike të hartuara, sektori privat, bizneset e veta duhet t‟i zhvillojë 

duke respektuar ambientin rrethues. 

 Sektori privat nuk është e mjaftueshme të fokusohet vetëm në zgjerimin e kapaciteteve, por 

investimet e tyre duhet t‟i orientojë edhe kah zhvillimi i burimeve njerëzore dhe ofrimi i ofertës 

turistike atraktive për turistët etj. 
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 Nevojë e domosdoshme për sektorin privat është edhe përdorimi i marketing promocionit për 

bizneset e tyre në kohën e duhur dhe vendin e duhur, rëndësi të veçantë duhet t‟i kushtojë 

investimeve në teknologjinë informative. 

 Komuniteti lokal duhet të jetë pjesë e përbërëse në procese të rëndësishme vendimmarrëse për 

zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm. 

 Komuniteti lokal përmes bashkëpunimit me sektorin publik dhe privat duhet të jep kontributin e 

vet në zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm.  

 Përfshirja e komunitetit në takime të rëndësishme për zhvillim të turizmit duhet të jetë e  

vazhdueshme dhe kërkesat e tyre të trajtohen me kujdes të shtuar profesional.  

 Komuniteti lokal duhet të jetë pjesë përbërëse në vendimmarrje për planifikimet e zhvillimit të 

turizmit. 

 Çdoherë informimi i komunitetit lokal, për projekte të rëndësishme të turizmit, duhet të bëhet  me 

kohë dhe të jetë informim objektiv i institucioneve kompetente. 

 Sa më shumë ndikime pozitive që ka turizmi në zhvillimin  e komunitetit, komuniteti do jetë me i 

hapur dhe bashkëpunues në zhvillimin e turizmit, sa më afër të jetë komuniteti në këto ndikime, 

aq më shume do të rriten efektet e turizmit në komunitet. 

 Turistët, grupet e interesit për zhvillim të turizmit, duhet të fokusohen më shumë në hartimin dhe 

zbatimin e një politike konkrete të marketing miksit, e cila duhet të ketë për objektiv zhvillimin 

dhe promovimin e rajonit si destinacion turistik. 

 Grupet  e interesit duhet të kenë për objektiv që ta rrisin  qarkullimin turistik, duke koordinuar 

aktivitetet e tyre.  

 Aktorët relevantë duhet të identifikojnë nevojat dhe kërkesat e turistëve për shërbimet që i 

kërkojnë, jo vetëm për ngritjen e shërbimit e të shoqërimit të turistëve, por edhe për shërbimet 

tjera.  

 Operatorët turistikë të rajonit duhet të ndërmarrin hapa konkret që të informohen turistët për 

ofertat turistike dhe vendimet për të ardhur në destinacinin turistik të RTASHK të marrin sa më 

shumë turistë. 
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10 Shtojca 

10.1  Pyetësori 

 

Pyetësori do të shërbejë ekskluzivisht për qëllime studimore, për realizimin e temës së 

doktoratës. ,,Turizmi në Kosovë dhe zhvillimi i qëndrueshëm i tij- rast studimi në Rajonin 

Turistik të Alpeve Shqiptare” . 

I . Komuniteti lokal 

1. Sa kohë jetoni në këtë komunitet ? 

 

a) Të gjithë jetën time 

b) Më shumë se 20 vjet 

c) Më pak se 20 vjet 

d)  Më pak se 10 vjet 
 

2. Cilat shërbime ose produkte i ofroni për turistët? 
 

a) Akomodim 

b)  Guide/ ciceron turistik 

c)   Shërbime shitjesh (shitore)  

d) Restorant 

e) Gatim ushqimi tradicional 

f) Transport 

g) Asnjërën nga këto 

 

3. A keni  kontakte të drejtpërdrejta me turistët ? 

a) Po , 

b) Po, sipas nevojës, 

c) Jo , asnjëherë. 

 4. A keni qenë i përfshirë në ndonjë lloj të takimit ku keni diskutuar zhvillimin e 

    turizmit në  komunitetin tuaj ? 

a) Po, shumë herë, 

b) Po, së paku dy herë gjatë vitit, 

c) Jo, asnjëherë. 
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5. A jeni pyetur për mendimin tuaj mbi turizmin nga ata që planifikojnë zhvillimin e  

     turizmit? 

a) Po  nganjëherë, 

b) Jo  asnjëherë. 

6. Ku je informuar për vendimet e mëdha në lidhje me zhvillimin e turizmit në komunitetin 

  tuaj? 

 

a) Përmes mjeteve te informimit, gjithmonë, ose shumë herë, 

b) Përmes takimeve të organizuara nga komuniteti dhe operatorët, 

c) Përmes miqve. 
 

7. Sa ndikon turizmi në komunitetin tuaj? 

a) Turizmi sjell  ë ardhura të mëdha për komunitetin, 

b) Turizmi krijon tregje të reja për prodhimet tona vendore, 

c) Zhvillimi i turizmit bëhet në harmoni me mjedisin dhe mjedisi është i ruajtur mirë.     

 

8.  A mendoni se zhvillimi i turizmit ndihmon zhvillimin e komunitetit? 

a) Turizmi kulturor nxit restaurimin dhe konservimin, 

b) Turizmi fton organizata të tjera për të zhvilluar komunitetin, 

c) Turizmi bashkon grupet e ndryshme brenda komunitetit të punojnë së bashku, 

d) Turizmi është një tjetër formë e edukimit për turistët që të kuptojnë dhe të  

    vlerësojmë rrugën e jetën e komunitetit pritës. 

 

II. Operatoret turistikë (hotel, motel, ekonomi familjare, fshat turistik, agjenci turistike) 
       

Operatori turistik  ___________    

Subjekti : hotel, motel, ekonomi familjare, fshat turistik, agjenci turistike  

Vendi  

Lloji i agjencisë  

Ndërmjetësuesi------- 

Organizatori--------                                                                                                
 

9. Forma e investimit në pronësinë e biznesit tuaj? 

a) Biznes i themeluar nga fillimi,                                                                                         

b) Përmes privatizimit,                                                                                             

c) Blerjes nga investitorë të mëhershëm.                                                                                    
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10. Forma e pronësisë? 

a) Individuale,                                                                                                                                

b) Ortakëri.                                                                                                  

 

11. Sa është  kapaciteti juaj i akomodimit (numri i dhomave) sa e shfrytëzoni  

 kapacitetin tuaj të akomodimit? 

a) 5 dhoma                                                                                                                                      

b) 10 dhoma                                                                                                                                    

c) Më shumë se 10 dhoma                                                                        

d)  Të tjera                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                             

12.  A keni arritur të rritni shitjen në tregun turistik lokal në vitin e fundit? 

a) Po                                                                                 

b) Jo                                                                                        

                                                                                        

13. A keni bashkëpunim me tour-operatorët turistikë? 

a) Vendorë 

b) Ndërkombëtarë 

14. A keni përshtatur zhvillimin e biznesit tuaj me ambientin rrethues? 

a) Po                                                                                              

b) Jo                                                                                                                                                      

15. Strategjia e zhvillimit tuaj turistik bazohet në ? 

a) Investime të vazhdueshme në mirëmbajtje dhe zgjerim të kapaciteteve, 

b) Investime në ofrim të produkteve të reja, 

c) Investime në burime njerëzore. 

16. A merrni pjesë në ngjarje  turistike(panaire turistike) vendore e ndërkombëtare? 

a) Po, në ato vendore, 

b) Po,në ato ndërkombëtare, 

c) Po, në ato vendore e ndërkombëtare, 

d) Jo, nuk marrim pjesë.                                                                                                                               
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17. A përdorni sistemin online të rezervimeve? 

a) Po.                                                                                                                                                   

b) Jo.   

18. Cilin nga faktorët e mëposhtëm e vlerësoni për zhvillimi të biznesit tuaj? 

a) Shërbim të mirë, 

         b) Lokacion të mirë, 

c) Çmimi më itëulët se konkurrentët 

19. A mbani evidencë mbi feedbackun( përshtypjet e mysafirëve) për? 

         a) Shërbim të mirë, 

b) Lokacion të mirë, 

c) Çmim më të ulët se konkurrentët, 

d) Të gjitha më lart.                                                  

III. Sektori publik ( ministritë, komunat) 

    Ministria, Komuna   ___________    

20. A keni strukturë të organizuar institucionale për sektorin e turizmit  

 ( sektor, divizion të turizmit)?                                                               

a) Në nivel sektori,                                                                            

b) Në nivel divizioni.                                                                                                                                                                              

21. Cilën strategji zhvillimore keni hartuar/zbatuar?  

a) Zhvillimin ekonomik,                                                                                                            

b) Zhvillimin e turizmit.                                                                                                               

22. A ka plane rregulluese për  zonat e caktuara? 

a) Turistike,                                                                            

b) Të mbrojtura,                                                                                                                         

c) Hapësira në parqet nacionale.                                                                    

23. A keni  monument të trashëgimisë kulturore nën mbrojtje të UNESCO? 

 a) Po.                                                                                                

 b)  Jo.  
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24. A keni buxhet financiar të ndarë për turizëm? 

a) Po.                                                                                                                                    

b) Jo.                                                                                                                                                                        

  

25. A është përfshirë komuniteti lokal në vendimmarrje për zhvillim të turizmit? 

  a) Po                                                                                                       

  b) Jo                                                                                                                                                                                  

26. Cila është strategjia e marketingut për zhvillimin e turizmit?  

a) Organizimi i ngjarjeve, 

b) Promovimi i potencialeve turistike, 

c) Krijimi i lehtësirave fiskale ose të tjera. 

 

27. A keni projekte për zhvillimin e turizmit ndërkufitar? 

            a) Po.                                                                                             

            b) Jo.                                                                                                              

28. Nga cilat institucione, nga niveli qendror, keni mbështetje institucionale për  

zhvillimin e turizmit? 

a) MTI                                                                                           

b) MMPH                                                                                                                                       

c) MKRS                                                                                                                                         

d) MBPZHR                                                                                                                     

e) MMPH                                                                                                                                   

f)  MIRR                                                                                                                                          

g)  MIE                                                                                                                      

29. Mbështetja nga niveli qendror ofrohet? 

a) Mbështetje financiare, 

b) Harmonizim të planeve të përbashkëta. 

30. A ekziston bashkëpunimi në mes komunave të Rajonit Turistik të Alpeve 

Shqiptare?  

a)Po.                                                                                                                                                                                                                            

b) Varet nga investimi në projektet e partneritetit publiko-privat?                           
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VI. Turistët 
 

31. Si keni arritur në Kosovë ( destinacion turistik të Alpeve Shqiptare)? 

a) Me makinë/me autobus, 

b) Me linjë ajrore, 

c) Udhëtim i organizuar grupor. 

32. Si jeni njoftuar për këtë detinacion turistik? 

a) Kam vizituar edhe më parë këtë destinacion, 

b) Interneti / mediet, 

c) Miqtë dhe të afërmit, 

d) Nga turistët që kanë vizituar më herët këtë destinacion turistik, 

e) Oferta turistike nga agjencia turistike, 

f)  Panairet/ekspozitat. 

33. Sa net keni qëndruar /keni planifikuar të qëndroni në këtë destinacion turistik? 

a) Së paku 1 natë, 

b) Më shumë se 2 ditë, 

c) Më shumë se një javë. 

34. Cilat janë arsyet kryesore që ju kanë joshur të vizitoni këtë destinacion turistik? 

a) Pushimi dhe rekreacioni, 

b) Rehabilitimi, 

c) Kam vizituar të afërmit dhe miqtë, 

d) Marrë pjesë në ngjarje të ndryshme, 

e) Kulturore, 

f) Hulumtime shkencore, 

g) Për biznes. 

 

35. Në çfarë niveli janë plotësuar pritjet tuaja? 

a) Mirë, 

b) Shumë mirë, 

c) Plotësisht, 

d) Ka tejkaluar pritjet e mia. 
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36. A keni pasur ndonjë arsye që të ankoheni/ të lavdëroni destinacionin? 

a) Po, kemi paraqitur ankesë, 

b) Po, kemi shprehur komplimentet tuaja, 

c) Jo. 

37. Kush ju shoqëron në vizitën tuaj të tanishme në këtë destinacion turistik? 

a) Jam vetëm në këtë udhëtim, 

b) Partneri/ja, 

c) Familja, 

d) Miqtë. 

38. Kur vendosët të qëndroni në këtë destinacion turistik? 

a) Më pak se një muaj më parë, 

b) 1 deri 3 muaj më parë, 

c) Më shumë se 3 muaj më parë. 

39. Sa shkoni shpesh në pushime të cilat zgjasin të paktën 5 ditë? 

a) Një herë në vit, 

b) Disa herë(2-4 herë)në vit, 

c) Më shumë se 4 herë në vit. 

40. Sa keni shpenzuar, përafërsisht, gjatë vizitës tuaj në këtë destinacion turistik? 

a) Më pak se 500 €, 

b) Mbi 500 €, 

c) Mbi 1000 €. 
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10.2 Grafikët nga tabelat me SPSS 

Grafiku nga tabela e kryqëzuar: Strategjia e zhvillimikt/ sistemi online 
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Grafiku    Strategjia e zhvillimit/ përshtatja me ambientin rrethues 
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Grafiku  Përfshirja e komunitetit lokal në vendimmarrje/ buxheti për turizëm  
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Grafiku: Përfshirja e komunitetit lokal/ strategjia zhvillimore 
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Grafiku: Përfshirja e komunitetit lokal/ strategjia e marketingut 
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Grafiku: Përfshirja e komunitetit lokal/ turizmi ndërkufitar 
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Grafiku: Përfshirja e komunitetit lokal/ mbështetja nga niveli qendror 
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Grafiku: Përfshirja e komunitetit lokal/ bashkëpunimi në mes të komunave në RTASH 
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Grafiku: Promovimi i destinacionit turistik/ kohëqendrimi në destinacion turistik 
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Grafiku: Promovimi i destinacionit turistik/ arsyet e qëndrimit në destinacion turistik 
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Grafiku: Promovimi i destinacionit turistik/ vendimmarrja për qëndrim në destinacion nga turistët 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


