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ABSTRAKTI 

Zhvillimi i qyteteve si njësi në vehte është rrugë e dëshmuar e ngjalljes, suksesit dhe 

zhvillimit ekonomikë. Rezultatet empirike e aktualizojnë rëndësinë e tij ekonomike, si dhe 

nevojën e hulumtimit të detajuar teorik dhe aplikimin në praktikë, sepse gjenerojnë shumë 

aspekte: prej aplikimit të koncepteve të reja të menaxhimit, përmes tërheqjes së 

investimeve, deri tek nisja e ciklit investues, zhvillimit të degëve të ndryshme industriale, 

rritjes së konkurrencës, punësimit, përmirësimit të standardit dhe cilësisë së  jetësës së 

banorëve. Ulqini drejt arritjes së nivelit si një qytet konkurrent dhe të zhvilluar në 

ekonominë globale do të përballet me këto vështirësi: modeli i zhvillimit të tanishëm është i 

gabuar, mungesa e burimeve njerëzore, niveli i arsimimit i pavolitshëm për një zhvillim të 

shpejtë ekonomik, shfrytëzimi i burimeve natyrore i gabuar, niveli i papunësisë i lartë, si 

dhe standardi jetësor më i ulët në bregdetin e Malit të Zi. Normat e rritjes ekonomike mund 

të ndryshojn me aplikimin e modelit të ri teorik mbi zhvillimin e qyteteve. 

Ky punim i doktoraturës ka dy pyetje kërkimore. Së pari, cila kornizë teorike bashkëkohore 

e zhvillimit të qyteteve mund të ishte më e përshtatshme për formulimin  e politikave të 

zhvillimit ekonomik të Ulqinit? Së dyti, cila degë ekonomike mund të luajë një rol kyç në 

zhvillimin ekonomik të qytetit në kuadër të kornizës teorike bashkëkohore të zhvillimit të 

qyteteve? Përgjigja në pyetjen e parë kërkimore është se një politikë e përshtashme për 

zhvillimin ekonomik të Ulqinit duhet të bazohet në konceptin e teorik të zhvillimit ekonomik 

lokal, teoria e qyteteve kreative, dhe teoria identitetit rajonal. Përgjigja në pyetjen e dytë 

kërkimore është se industria e turizmit luan një rol kyç në zhvillimin ekonomik, rritjen e 

standardit dhe cilësisë së jetës së popullatës së Ulqinit. Mënyrat metodologjike me të cilin 

do të shpjegohet arsyetimi i përgjigjes së hipotezës nga pyetjet kërkimore janë: metoda 

deduktive dhe induktive, metoda e parashikimit, metoda përshkruese, metoda krahasuese, 

metoda e sintezes si dhe metoda e kërkimit. 

Rezultatet kryesore ndihmojnë në identifikimin e pengesave kryesore që pengojn zhvillimin 

e mëtutjeshëm të industrisë së turizmit si bartës kryesor të zhvillimit ekonomik të Ulqinit, 

gjetjen e rrugëzgjidhjeve të mundshme për minimizimin e këtyre pengesave, si dhe nxitja e 

diskutimit për gjetjen e modelit për arritjen e një zhvillimi të qëndrueshëm ekonomik. 

 

Fjalët kyçe: zhvillimi ekonomik, globalizimi, industria e turizmit, faktorët e zhvillimit, 

trendet globale, konkurrenca e qyteteve. 
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ABSTRACT 

The development of a town as a whole is a proven path of economic rebirth, success, and 

achievements.. The empirical results make their economic significance topical and point to 

the need for further detailed theoretical research and its application in practice, because 

they generate numerous aspects from the application of new management concepts and 

attracting investments to the starting of an investment cycle, production, employment, 

export growth and improvement of living standards of the population. Ulcinj outgh to 

overcome many challenges to reach the level of global economy in which it can be viewed 

as a competitive and developed town. These challenges are: wrong economic development 

model, lack of human resources and an adverse educational level, (for a fast economic 

growth), wrong use and valuation of natural resources, high level of unemployment which 

alltogether result to the lowest level of living standards in the Montenegrin coastal area. 

The economic growth rates may be increased by the implementation of the proposed new 

development model.  

This paper has two doctoral research questions. The first one, which contemporary 

theoretical framework of the development of cities could be more appropriate for 

formulating policies of economic development of Ulcinj? The second one, which economic 

branches can play a key role in the economic development of the city within the framework 

of contemporary theoretical development of cities? The answer to the first question is that a 

policy research appropriate for the economic development of Ulcinj should be based on the 

theoretical concept of local economic development, the theory of creative cities, and 

regional identity theory. The answer to the second question of the research is that the 

tourism industry plays a key role in economic development increasing the standard and 

quality of life of the population of Ulcinj. Methodological aspects which explain the 

rational response of the research hypotheses are: deductive and inductive approach, 

foresight method, descriptive method, comparative method, synthesis method and research 

method. 

The main results help to identify the barriers which hinder the further development of the 

tourism industry as a key factor of economic development of Ulcinj, find the available 

solutions to minimize these barriers and promote discussion on finding the model to 

achieve a sustainable economic development. 

 

Keywords: Economic development, globalization, tourism industri, development factors, 

global trends, the competition of cities. 
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KAPITULLI I: HYRJE 

1.1. Hyrja 

Qytetet kanë rol të rëndësishëm në zhvillimin ekonomik të një vendi. Ato janë çelësi i 

planifikimit dhe krijimit të kushteve për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik, rritjen e 

standardit dhe cilësisë së jetës së popullatës. Roli i tyre në ekonominë globale rritet gjithnjë 

e më shumë, pasi që ato bëhen qendra të tregtisë, destinacione kryesore turistike, kulturore, 

dhe baza për tërheqjen e kapitalit nga vendet e tjera. Të gjitha tiparet e qytetit duhet të jenë 

të orientuar drejt tregut. Suksesi i çdo qyteti dhe mbijetesa e tij në botën globale varet nga 

njohuritë që kemi për trendet globale dhe aftësia për arritjen e tyre. 

Njohuria thelbësore për të kuptuar rolin e qyteteve në ekonominë globale niset nga studimi 

i teorive më bashkëkohore të zhvillimit të qyteteve në ekonominë globale. Gjendja aktuale 

dhe faktorët e zhvillimit ekonomik do të studiohen me qëllim të njohjes së situatës aktuale 

ekonomike të Ulqinit, degëve ekonomike të cilat janë të zhvilluara dhe niveli i gjendjes së 

faktorëve ekonomikë.   

Bazuar në gjendjen aktuale ekonomike të Ulqinit, si dhe të faktorëve ekonomikë do të 

analizohet një koncept i ri i modelit të zhvillimit të Ulqinit. Modeli i centralizuar i 

planifikimit të zhvillimit është treguar i pasuksesëshem. Kjo mund të shihet me rastin e 

nivelit të zhvillimit të tanishëm të Ulqinit. Ulqini, karakterizohet nga potencialet më të 

mëdha të burimeve natyrore për zhvillim në rajon, por me mungesë të burimeve njerëzore. 

Për vlerësimin e këtyre burimeve natyrore, krijimin e burimeve njerëzore të nevojshme, si 

dhe nxitjen e një zhvillimi të shpejtë ekonomik nevojitet një model i ri zhvillimi. Modeli i 

ri i zhvillimit do të bazohet në qasjen e re të ndërlidhjes së teorive të zhvillimit të qyteteve, 

me zhvillimin e industrisë së turizmit. Ndërlidhja e tyre këtë qytet mund ta bëjnë të njohur 

dhe konkurrues në tregun rajonal, me anë të veprimtarive tradicionale që mund të 

zhvillohen, duke ruajtur trashëgiminë historike, kulturore dhe ekologjike, si dhe duke 

krijuar produkte të reja me çka mund të identifikohet Ulqini, dhe atë: qyteti i vjetër Ilir i 

Ulqinit, qyteti i vjetër i Shasit, pasuria  e florës dhe faunës (posaqërisht, zona e Kripores, 

liqeni i Shasit dhe grykderdhja e lumit Buna), varietetet vendase të mallrave bujqësore, 

zhvillimi i produkteve të ndryshme turistike (turizmi bregdetar, turizmi për qëllime të 

veçanta, turizmi natyror dhe kulturor).  

Ekonomia turistike përfaqëson degën më të madhe ekonomike botërore, me mbi 276 

milionë të punësuar në mbarë botën, dhe shitjen bruto që i kalon 7,5 bln $ amerikanë 

(WTTC, 2015: 1). Ulqini me modelin e ri të zhvillimit mund të jetë pjesë e këtij tregu 

global. 
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Kur është në pyetje zhvillimi dhe të kuptuarit e proceseve të sotme, e aq më tepër 

proceseve në të ardhmen – analiza e të kaluarës është jetësore! E kaluara në një pjesë të 

mirë përsëritet në të ardhmen, por më së shpeshti në një formë më te vështirë të njohur.
 
 

Historia e zhvillimit dhe analiza e gjendjes aktuale ekonomike është pikënisja themelore 

për krijimin e një modeli të ri të zhvillimit të Ulqinit në kuadrin e ekonomisë globale. 

1.2. Motivacioni 

Motivimi për zgjedhjen e këtij punimi doktoral buron nga dy aspekte: së pari, të punoj në 

krijimin e një modeli të ri të zhvillimit të qytetit, i cili do të shërbejë për një zhvillim 

ndryshe nga ai që është sot, pasi që ky qytet ngelet prapa nga qytetet tjera përreth me gjithë 

burimet më të mëdha natyrore që i ka, si dhe përparësive komparative më të mira për 

zhvillim, duke parë që konceptimi i sotëm i zhvillimit të Ulqinit është i gabuar. Së dyti, të 

nxisë debatin shkencor mbi rolin e qyteteve në zhvillimin ekonomik, duke parë që kjo lëmi 

është shumë pak e studiuar në nivelin kombëtar. 

1.3. Qëllimi dhe objektivat 

Kjo temë doktorate ka si qëllim parësor të saj të krijoj një model zhvillimi të qytetit, i cili 

do të përmirësojë kushtet e jetesës së banorëve, ndalimin e rënies së popullsisë 

(migracionin negativ) dhe rritjen e konkurrueshmërisë së qytetit të Ulqinit në tregun 

rajonal. Realizimi i qëllimit parësor, do të bëhet nëpërmes dy aspekteve: së pari, duke 

analizuar teoritë bashkëkohore të zhvillimit të qyteteve dhe ndërlidhja e tyre me mundësinë 

e zhvillimit ekonomik të Ulqinit, duke krijuar një model të ri për një zhvillim ekonomik të 

qëndrueshëm të tij; së dyti, bazuar në gjendjen aktuale të ekonomisë së Ulqinit do të bëhet 

valorizimi i faktorëve që ndikojnë në zhvillimin e Ulqinit si qytet turistik si dhe konkurrent 

në tregun rajonal.  

Në funksion të qëllimeve të mësipërme tema e doktoraturës ka si objetiv parësor 

identifikimin e teorive bashkëkohore të zhvillimit të qyteteve me të cilat mund të 

planifikohet një zhvillim ekonomik i qëndrueshëm i Ulqinit, si dhe aplikimi i këtyre teorive 

në praktikë. Përveç objektivit parësor kemi edhe objektivat  tjera: së pari, evidentimin e 

politikave ekonomike dhe të një dege kryesore mbi të cilën do të bazohet zhvillimi i qytetit, 

në kontekstin e teorive të reja të zhvillimit të qyteteve; së dyti, për të përcaktuar faktorët që 

ndikojnë në zhvillimin e Ulqinit dhe rritjen e konkurrueshmërisë së tij në tregun rajonal. 
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1.4. Shtrimi i problemit 

Kjo temë doktorature ka si pikësynim të përcaktojë sfidat e zhvillimit ekonomik të qytetit të 

Ulqinit, përmes rishikimit, korrigjimit, përsosjes dhe ndryshimit të modelit ekonomik dhe 

prioriteteve të tij. Historiku i zhvillimit ekonomik të Ulqinit karakterizohet nga luhatje 

periodike. Nga periudha e pasluftës së Dytë Botërore deri në vitin 1990 qyteti ka pasur një 

zhvillim të hovshëm ekonomik duke u bazuar në industrinë e turizmit. Vitet e 90-ta të 

shekullit të kaluar karakterizohen nga një stanjacion ekonomik si pasojë e krizës dhe 

sanksioneve  ekonomike ndaj Jugosllavisë. Nga fillimi i shekullit XXI, deri në ditët e sotme 

ky qytet ka patur një rritje konstante të industrisë së turizmit si degë kryesore ekonomike e 

zhvillimit. Por, njëherazi mund të vlerësohet se edhe pas tranzicionit Ulqini po trashëgon 

shumë çështje të pambyllura, e probleme të pazgjidhura, reforma të munguara, vështirësi të 

pakaluara, prandaj na duhet përgjigje ndaj disa pyetjeve dhe dilemave, përballë të cilave 

ndodhet aktualisht mendimi dhe zhvillimi ekonomiko-shoqëror. 

Problemet aktuale me të cilat përballet Ulqini, dhe për të cilat do të kërkohet zgjidhje në 

këtë temë doktorature janë: së pari, zhvillimi ekonomik i këtij qyteti është i bazuar në 

modele tradicionale të hershme vendore, dhe me një sistem të centralizuar. Së dyti, 

zhvillimi i industrisë së turizmit që do të jetë baza e zhvillimit ekonomik nuk është në 

nivelin e duhur, si pasojë e mosekzistimit të një strategjie zhvillimore ekonomike, 

shfrytëzimit të burimeve  natyrore në mënyrë joefikase, si dhe mungesa e klimës për 

thithjen e investimeve. Së treti, konkurrenca e ndërmarrjeve në të gjithë sektorët ekonomikë 

nuk është në nivelin e duhur, sepse ndërmarrjet aktuale të cilat veprojnë në Ulqin nuk 

posedojnë potenciale financiare për të arritur nivelin konkurrues me ndërmarrjet nga i njëjti 

sektor të qyteteve që e rrethojnë. Së katërti, humbja e identitetit rajonal. Qyteti i Ulqinit 

deri në vitin 1990, ishte i njohur si një nga kryeqendrat më të njohura të Jugosllavisë për 

vizitorët nga i tërë kontinenti Evropian. Me zhbërjen e Jugosllavisë dhe stanjacionit 

ekonomik, si pasojë e krizës dhe sanksioneve ekonomike ndaj këtij shteti ndodhi 

shkatërrimi total i kësaj dege industriale, dhe humbja e identitetit pozitiv me çka Ulqini 

ishte i njohur në rajon. Së pesti, mosinteresimi i investitorëve të huaj dhe vendas për të 

investuar në këtë qytet. Së gjashti, mungesa e investimeve infrastrukturore dhe planeve 

urbanistike që janë bazë e pikënisjes për zhvillim të shpejtuar ekonomik. 

Duke u bazuar në problemet aktuale do të studioj modelet e zhvillimit të shpejtuar 

ekonomik të qyteteve siç janë: Teoria e Zhvillimit Ekonomik Lokal, Teoria e Qyteteve 

Kreative, si dhe Teoria e Identitetit Rajonal. Këto teori do të  më ndihmojnë të përcaktoj 

modelin më të mirë për qytetin e Ulqinit, me qëllim për të siguruar një zhvillim të 

qëndrueshëm si dhe rigjenerimin ekonomik të këtij qyteti.  
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1.5. Pyetja kërkimore dhe hipoteza e punimit 

Pyetjet bazë kërkimore të këtij punimi doktorature janë: 

1. Cila kornizë teorike bashkëkohore e zhvillimit të qyteteve mund të ishte më e 

përshtatshme për formulimin  e politikave të zhvillimit ekonomik të Ulqinit? 

2. Cila degë ekonomike mund të luajë një rol kyç në zhvillimin ekonomik të qytetit në 

kuadër të kornizës teorike bashkëkohore të zhvillimit të qyteteve? 

Hipotezat e punimit të doktoraturës janë:  

1. Një politikë e përshtashme për zhvillimin ekonomik të Ulqinit duhet të bazohet në 

konceptin e teorik të zhvillimit ekonomik lokal, teoria e qyteteve kreative, dhe teoria 

identitetit rajonal. 

2. Industria e turizmit luan një rol kyç në zhvillimin ekonomik, rritjen e standardit dhe 

cilësisë së jetës së popullatës së Ulqinit. 

1.6. Mënyra e vërtetimit të hipotezave  

Mënyra e vërtetimit të hipotezave në këtë punim doktorature do të bazohet në disa qasje 

metodologjike të cilat shpjegohen si në vijim:  

Nëpërmjet qasjes deduktive do të hulumtohet korniza teorike e zhvillimit të qyteteve, 

mundësitë e ndryshme të zbatimit të këtyre teorive në zhvillimin e Ulqinit, shpjegimi teorik 

i faktorëve ekonomikë të zhvillimit të Ulqinit (burimet njerëzore, punësimi dhe arsimimi), 

dhe industria e turizmit si bazë e zhvillimit të Ulqinit.  

Duke u bazuar në qasjen induktive në analizën e fakteve individuale dalim në përfundimin 

se faktorët ekonomikë të zhvillimit të Ulqinit (burimet njerëzore, punësimi dhe arsimimi) 

janë deficitare për zhvillimin e mëtejshem ekonomik të Ulqinit. 

Përmes qasjes parashikuese (foresight approach) do të zhvillohen pikëpamje të përbashkëta 

dhe do të përcaktohet zgjidhja për zhvillimin ekonomik në të ardhmen, vizioni zhvillimor 

dhe strategjia, modelet e rritjes, planet e investimeve dhe planet e zhvillimit të 

konkurrencës. 

Përmes metodës përshkruese do të mblidhen, përpunohen dhe analizohen statistikisht të 

dhënat e gjendjes ekonomike dhe faktorëve të zhvillimit.  

Metoda krahasuese do të përdoret për krahasimin e ngjashmërive dhe dallimeve ndërmjet 

Ulqinit, dhe qyteteve tjera të marra si model i praktikës së mirë për zhvillimin ekonomik, 
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bazuar në teoritë e zhvillimit të qyteteve. Metoda krahasuese po ashtu do të shfrytëzohet 

me rastin e krahasimit të rezultateve të analizës empirike midis Ulqinit dhe qyteteve  tjera.  

Me metodën e sintezes do të përshkruhen përfundimet e temës së doktoraturës, ku do të 

vërtetohet hipoteza dhe të dhënat empirike. 
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KAPITULLI II: KORNIZA TEORIKE E ZHVILLIMIT TË 

QYTETEVE 

Bota gjendet në periudhën e ekonomisë globale. Bartës të zhvillimit ekonomik,  rritjes së 

standardit dhe cilësisë së jetës së popullatës, në këtë periudhë janë qytetet. Mënyra e 

zhvillimit të suksesëshëm të qyteteve në ekonominë globale mund të shpjegohet me anë të 

Teorisë së Zhvillimit Ekonomik Lokal (ZHEL), Teorisë së Qyteteve Kreative, dhe Teorisë 

së Identiteti Rajonal. 

Ndryshimet me vete sjellin nevojën që çdo herë t‟i përshtatemi nevojave të reja në rrethin 

global, me qëllim të arritjeve të përparësive konkurruese të reja, dhe mbajtjen e atyre 

ekzistuese. Zhvillimi Ekonomik Lokal (ZHEL), është një përgjigje bashkëkohore e teorive 

të zhvillimit ekonomik në gjendjen aktuale të sistemit ekonomik global. Kjo teori ka të bëjë 

me decentralizimin në sferen e nxjerrjes së vendimeve nga sfera ekonomike, si dhe 

zbatimin e politikave ekonomike ”nga posht-lart” (bottom-up). Zhvillimi Ekonomik Lokal 

(ZHEL), do të shpjegohet me anë të shkencëtarëve më të njohur të kësaj fushe Gwen 

Swinburn, Soraya Goga, Murphy Fergus, James Edward Blake, Ted Bradshaw, Timothy 

Bartik etj. Nuk ka një Zhvillim Ekonomik Lokal pa një bashkëpunim të mirëfilltë në mes të 

administratës lokale, sektorit privat dhe grupeve tjera me interes dhe ndikim. Ekzistojnë 

faktorët të cilët ndikojnë në zhvillimin ekonomik lokal. Teoria e Zhvillimit Ekonomik 

Lokal, gjithashtu shërben për hartimin e strategjisë së zhvillimit të qyteteve. Me anë të 

planifikimit të strategjisë për zhvillimin e qyteteve bëhet përcaktimi i degës industriale e 

cila i ka të gjitha përparësitë krahasuese që të jetë bartësi krysor i zhvillimit ekonomik, 

rritjes standardit dhe përmirësimit të cilësisë së jetës së popullatës në atë lokalitet. Zbatimi i 

strategjisë së zhvillimit bëhet me anë të instrumenteve të politikës ekonomike lokale.   

Zona e kreativitetit është bërë një qendër e re e hulumtimit ndërdisiplinor që dëshiron të vëj 

në një funksion më të mirë burimet, efikasitetin, rigjenerimin, krijimin e prodhimit dhe 

konsumit konkurrues kreativ, ndërsa industrinë kreative e bënë formen më të pranueshme 

të konceptimit të prodhimit ekonomik dhe paraqet bazën që shumica e shoqërive të 

ekonomisë botërore të bazohen në kapitalin njerëzor. Kjo shpjegohet përmes Teorisë së 

Qyteteve Kreative dhe teoricientëve të saj Charles Landry, Richard Florida dhe Eduard de 

Bono. Këta teoricienë kanë zhvilluar konceptin e zhvillimit të qyteteve kreative, fazat e 

krijimit të qyteteve kreative, konceptet e zhvillimit të qyteteve bazuar në teorinë ”3T”, 

zhvillimin e bizneseve kreative. Gjithashtu, këto teoricientë kanë shpjeguar tiparet e 

qyteteve kreative, llojet e degëve të ekonomisë kreative, si dhe avantazhet konkurruese të 

qyteteve që zhvillimin e tyre e kanë bazuar në këtë lloj industrie.  

Sot, çdo qytet duhet të bëjë gara për pjesën e vet në transaksionet botërore komerciale, 

politike, shoqërore dhe kulturore, sepse tregu botëror sot praktikisht është unik. Si në çdo 
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veprimtari tjetër, ashtu edhe kur në pyetje janë destinacionet, imazhi bëhet kyç. Popullata 

nuk ka kohë, durim ose profesionalizëm që të kuptojë dallimet reale në mes ofertës së një 

qyteti dhe një qyteti tjetër, dhe kështu i nënshtrohet bindjeve dhe paragjykimeve të veta 

themelore, për ato vende dhe qytete përmes identitetit që është i njohur, që vendimi i tyre të 

jetë më i thjeshtë. Çka domethënë se në tregun komercial, imazhi paraqet një shkurtore deri 

te marrja e vendimit të vizitorëve për ta vizituar atë vend dhe investitorëve për të shkuar në 

atë vend për të investuar. Krijimi i identitetit të qyteteve paraqet gjetjen ose krijimin e 

vlerave më të mira, zhvillimin dhe prezantimin e këtyre vlerave të qytetit nëpërmjet 

veprimeve të duhura, të cilat përbëhen nga investimet, planet fizike dhe ekonomike, 

programet atraktive, ngjarjeve, komunikimeve promovuese dhe gjërave të tjera. Për shkak 

të gjerësisë së këtyre aksioneve, identiteti i qyteteve në shekullin XXI nuk shihet si një 

variant alternativ i planifikimit strategjik në zhvillimin e qytetit, por që kjo përdoret si 

strategji për të udhëhequr qytetin dhe vlerat e saja t‟ia ofrojë konsumatorit. 

Korniza Teorike e Identitetit Rajonal do të analizohet me anë të shkencëtarëve Simon 

Anholt, Jan Temelova, Galland Blaise, Jean-Philippe Leresche, Anne Dentan, Edward 

Relph, Kevin Lynch. 

2.1. Zhvillimi i qyteteve në ekonominë globale 

Koncepti teorik i globalizimit ka filluar të përdoret në shkencën ekonomike si përgjigje 

ndaj teorisë neomarksiste të rendit botëror (Walerstein 1976), teorisë së varësisë së 

zhvillimit (Cardoso, 1973), dhe imperializmit (Amin, 1971), të cilët për dështimin 

ekonomik të botës së tretë e kanë fajësuar sistemin kapitalist botëror. Në anën tjetër 

konceptimi i globalizimit është i bazuar në teorinë e modernizimit të Walt Rostow dhe 

Talcott Parson, të cilët optimizmin për zhvillimin e botës së tretë e shohin te mundësia e 

këtyre vendeve që të modernizohen sikurse vendet e zhvilluara, që ndjekin konceptin e 

globalizimit. Rruga e modernizimit dhe zhvillimit është rruga që ndjekin vendet e 

zhvilluara. Këta, modernizimin e shohin si rrugën e arritjes së barazisë së zhvillimit në të 

gjitha lëmitë, ekonomi, infrastrukturë, shëndetësi, kulturë, teknologji... Rruga e tranzicionit 

të cilën po e ndjekin të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor, ku i përkasim edhe ne, quhet 

rruga e modernizimit dhe zhvillimit drejt një ekonomie globale dhe heqjes së pabarazisë së 

zhvillimit të qyteteve nga periudha e ekonomisë imperialiste.  

Globalizimi mund të kuptohet si tentim modernizimi i botës në të gjitha lëmitë shoqërore, 

posaçërisht në teknologji dhe ekonomi. Globalizimi mund të kuptohet edhe si dituria, e cila 

nuk njeh kufij. Diturinë nuk mund ta ndajmë në atë vendore dhe ndërkombëtare. Ashtu 

është edhe me globalizimin (Drucker, 2015: 177). 

Në periudhën post-industriale, qytetet janë qendra të ekonomisë globale ku fjalët kyçe janë: 

“rrjeta” dhe “rrjedha”: e kapitalit, informatave, mallrave dhe shërbimeve, njerëzve dhe 
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ideve. Në Qytete krijohen raste dhe interaksione të cilat njerëzve ju mundësojnë zgjidhjen e 

problemeve dhe përmirësimin e cilësisë së jetës në tërë rajonin (Landry, 2000: 23-31). 

”Ekonomia globale është ekonomi e cila i heq kufinjt shtetëror” (Beck, 1999:45). 

Ekonomia globale krijon kushte të barabarta në tregun global për të gjitha qytetet. 

Me esencën e vet, qyteti nuk është krijim statik, por është një sistem kompleks dhe 

dinamik, struktura e të cilit mban formën e organizimit të jetës ekonomike, sociale dhe 

kulturore, të kushteve të adaptuara  të mjedisit gjeografik në të cilin ekziston. 

Saskia Sassen, argumenton se studimi i globalizimit ekonomik përmes prizmës së Qyteteve 

është i nevojshëm, sepse ai ua mundëson rikonceptimin e këtij procesi përmes komplekseve 

ekonomike konkrete vendosur në një zonë të caktuar dhe zbulon se vetëm disa nga 

komponentët e tij formohen nga ekonomia globale, ndërsa një pjesë tjetër jo (Sassen, 2002: 

161). 

Vëzhgimi i njohur që në periudhën e globalizimit tregon se sa shumë i vogël është shteti 

për të zgjidhur pretendimet e proceseve globale dhe problemet, por edhe shumë i madh për 

t'u marrë me çështjet e jetës së përditshme të popullsisë lokale. Kjo është baza e ardhjes në 

shprehje të qytetit dhe delegimit të disa prej funksioneve të shtetit në nivele më të ulëta 

(decentralizimi). Në ekonominë globale rrjedhja e procesit të decentralizimit të shtetit nuk 

mund të ndalet, sepse rregullat e funksionimit të sistemit ekonomik e imponojnë atë. Në 

përputhje me këtë, shtrohet pyetja nëse qytetet sot marrin rolin e udhëheqësve kryesorë në 

fushën e rregullimit të proceseve shoqërore, apo po bëhen forca globale që po minojnë 

fuqinë e shteteve dhe atë po bëjnë edhe me sistemin social lokal (Harding & Le Gales, 

1997: 182-183). Qasja neo-liberale mendon, se opsioni i dytë është më i mundshëm, sepse 

vendimet në tregun e punës në nivelin lokal, tregu i kapitalit dhe pasurive të patundshme 

duhet të bëhen jashtë qendrave të pushtetit të nivelit shtetëror dhe në përputhje me nevojat 

e korporatave shumëkombëshe dhe jo banorëve lokalë.  

Sipas një aspekti tjetër, forcimi i rolit ekonomik të qyteteve (funksioni komandues dhe 

kontrolli në ekonominë globale, strategjia e tërheqjes së investimeve kapitale në vende të 

caktuara), është i mbështetur nga politika makro e shtetit, sepse me zhvillimin e qyteteve 

dhe rritjen e konkurrencës së qyteteve forcohet edhe ekonomia kombëtare. Kësaj 

pikëpamjeje i është afër edhe përfundimi Saskia Sassen i detajuar në punimin e tij, From 

Globalisation and its Discontents, sqaron që megjithëse një shumë e veprimtarisë 

pjesëmarrëse të korporatave shumëkombëshe mbeten jashtë juridiksionit të shtetit, në 

epokën e ekonomisë globale nuk do të thotë se liberalizimi duhet të kuptohet si tërheqje e 

plotë e shtetit. Ai, gjithashtu thekson nevojën e studimit të kapaciteteve rregulluese të 

autoriteteve vendore, sepse në ato janë të përqëndruara burimet strategjike zhvilluese të 

ekonomisë globale (Sassen, 2002). Nga ana tjeter një grup i ekonomistëve të udhëhequr 
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nga Castells, beson se autoritetet lokale janë po aq të pafuqishme kundër aktualiteteve 

globale aq sa edhe ato kombëtare, por megjithatë janë më të adaptueshme në lidhje me 

ndryshimet e mjedisit ekonomik, shoqëror dhe funksional të qyteteve (Castells, 1993). 

Qytetet janë dukuri e koncentrimit maksimal shoqëror realizuar në një kombinim harmonik, 

të veprimit të mjedisit natyror, dhe proceseve dominuese shoqërore. Duke pasur parasysh 

që kombinimet janë të një veprimi reciprok të mjedisit natyror dhe faktorëve socio-

gjeografikë të llojllojshëm, secili qytet ka identitetin e tij të shprehur në konsistencën dhe 

përputhshmërinë e përbërsve fizike-gjeografike, hapësinore-funksionale, dhe demografike- 

popullsisë. 

Shumica e qyteteve botërore e kërkojnë rolin e vet në skenën globale, ose të paktën si të 

bëhen pjesë e ekonomisë globale. Cila është formula për sukses në ekonominë globale? 

Formula për sukses në ekonominë globale nuk është shumë e komplikuar. E komplikuar 

është nevoja që të zhvendosen nga mirëqenia e shtetit nacional duke krijuar shkathtësi të 

reja për punë në biznesin global.  Çka mund të ofrojë qyteti në skenën globale? Çfarë e bën 

atë të ndryshëm? Siç janë të njohur prodhimet globale si Coca Cola, Nike, IBM, ashtu edhe 

qytetet duhet të jenë të njohur, të paktën në mesin e investitorëve, me karakteristikat e veta 

më të njohura të para qartë me pjesën tjetër të konkurrencës (Ohmae, 2005: 81-121).
 
 

Qyteti duhet ta njohë fuqinë e ekonomisë globale si mjet për pasurim të vendit të vet. Ai 

duhet të mënjanojë tumorët e këqinj të cilët rrezikojnë shoqërinë dhe ekonominë 

(korrupsionin në administratë, zvogëlimin e burokracisë në institucionet publike, 

mënjanimin e ndërmarrjeve të dështuara shtetërore). 

Qyteti është burimi i mundësive dhe prosperitetit. Për këtë qytetet duhen të tërheqin sa më 

shumë emigrantë me arsim të lartë. Qytetet në tranzicion duhet të ndryshojnë mënyrën e 

shikimit nga bota e jashtme, të hapen ndaj ekonomisë globale me qëllim që të inkurajojnë 

investitorët që sa më parë të fillojnë të investojnë në zonën e tyre. Kur qyteti punon me 

pjesën tjetër të botës nuk mërzitet për krizën e cila mund të godasë shtetin në të cilin 

gjendet qyteti. 

Suksesi i qyteteve në ekonominë globale do të varet prej fleksibilitetit dhe drejtuesve të 

mirë. 

Fleksibilitet do të thotë, që qyteti nevojitet gjithmonë t‟i përshtatet kohës, sfidave dhe 

investitorëve. Gjithashtu, nevojitet që ai t‟u ofrojë diçka të re me qëllim që gjithmonë të 

jetë në trendet konkurruese. 

Udhëheqësit nevojitet të nxjerrin dhe zbatojnë në vepër vizionin i cili tërheq shumë 

investues global. Po ashtu edhe udhëheqësia e qytetit duhet të ketë një vizion për edukimin 
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e të rinjve, sepse fuqia punëtore e shkolluar është pjesë e rëndësishme e cilës do ekonomi. 

Duhet kuptuar që edukimi nuk është proces i mbyllur, i cili ka një fillim dhe një fund, por 

është proces i përhershëm i cili zgjatë tërë jetën. 

Qytetet e vogla mund të mbijetojnë në ekonominë globale vetëm duke u specializuar për 

një degë, dhe atë duke u marrë në mënyrë profesionale dhe të shitet ai produkt me çmim të 

lartë dhe të jetë i një cilësie të mirë. 

Përkrahësi i parë i specializimit të qyteteve ishte themeluesi i teorisë ekonomike klasike 

Adam Smith. Sipas tij, specializimi nënkupton ndarjen e punës e cila çon në rritjen e 

prodhimit dhe efiçencës së punëtorëve. Me specializim shpresohet të ruhet çmimi i lartë i 

produktit të vet. Qytete të caktuara mund të specializohen ashtu sikurse specializohen 

njerëzit në profesione të caktuara (Buchholz, 2000). 

Italia, është një shembull i mirë se si ka pasur sukses të mbijetojë qytetet me ndërmarrjet e 

saja në ekonominë globale përmes specializimit dhe mbajtjes së mundësisë që të ofrojë 

çmim të lartë, duke prodhuar produkte dhe shërbime për të cilat kërkesa është joelastike. 

Posaçërisht këtë sukses e kanë të gjitha qytetet në regjionin italian Emiglia-Romagna.1 

Përveç qyteteve në regjionin italian Emilia-Romagna, sukses të në zhvillimin ekonomik 

përmes specializimit në një industri të vetme kanë pasur edhe disa qytete në Japoni 

(Tsubame, Nitsuke, Mishikan), të specializuar për prodhimtarinë e teknolologjisë së lartë, 

qytetet angleze (Shefild dhe Solingena), të specializuar për përpunimin e argjendit, qytet 

çeke (Jablonec, Karlovy Vary), të specializuar për përpunimin e stolive nga qelqi (Ohmae, 

2005: 106-108). 

Specializimi i qytetit vetëm për një llojë industrie krijon ekonomi një dimensionale. Kjo 

mund të ketë efektin e saj të mirë në një cikël ekonomik. Paraqitja e problemeve dhe rënia e 

kërkesës për degë ekonomike për të cilën është specializuar qyteti, mund të çoj në 

paraqitjen e një krize ekonomike lokale. Sipas Ohmae, në botën globale ekonomia bëhet 

shumë dimensionale. Nga kjo rrjell se në ekonominë globale qytetet e specializuara vetëm 

                                                           
1
 Mënyra dhe modelet e zhvillimit të e qyteteve në regjionin Italian Emilia-Romagna më detajisht shpjegohen 

në punimet:  

Hancock Matt, (2005) The Local Development in Emilia-Romagna: Alternatives in Action. Marrë nga: 

https://www.ssc.wisc.edu/~wright/Sociology%20929-assignments-2010_files/Matt%20Hancock%20--

%20Local_Development_In_Emilia_Romagna-Hancock_0.pdf (parë më 13 dhjetor 2015).  

Williams ___, (2002) Bologna and Emilia Romagna – A Model of Economic Democracy. Marrë nga: 

http://library.uniteddiversity.coop/Cooperatives/Bologna_and_Emilia_Economic_Democracy.pdf (parë më 13 

dhjetor 2015).  

ERVET, (2015) 15 good reasons to invest in Emilia-Romagna. Marrë nga: 

http://www.investinemiliaromagna.eu/en/home-flag/North_America/15_good_reasons_to_invest_in_Emilia-

Romgna.pdf (parë më 13 dhjetor 2015).  

http://www.investinemiliaromagna.eu/en/home-flag/North_America/15_good_reasons_to_invest_in_Emilia-Romgna.pdf
http://www.investinemiliaromagna.eu/en/home-flag/North_America/15_good_reasons_to_invest_in_Emilia-Romgna.pdf
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për një degë industriale të caktuar mund të humbin hapin konkurrues me qytetet e tjera të 

zhvilluara (Ohmae, 2005: 104-105). 

Gjëja më e rëndësishme për zhvillimin e qytetit është motivimi-dëshira dhe etja për sukses. 

Qytetet duhet të përcjellin aktualitetet më të mëdha globale të zhvillimit që po ndodhin sot 

në botë. Aktualitetet më të mëdha globale të zhvillimit janë: verzioni i ri i globalizimit i 

ashtuquajtur verzioni 2.0, ndryshimet e shpejta demografike, kriza e mjedisit, epoka 

digjitale,  urbanizimi – qyteti si një klient, aktualitetet e reja sociale, ndryshimet e 

rregullave në ekonominë globale, modernizimi i ri infrastrukturor, modelet e reja të bërjes 

biznes.2 

Lidhja me aktualitetet e përmendura globale mund të bëhet me anë të instrumenteve të 

modeleve të zhvillimit të qyteteve në ekonominë globale, krijimit të ambientit të volitshëm 

afarist për tërheqjen e investimeve nga e gjithë bota dhe përmes inovacioneve. 

Fijet më pak të dukshme ose të padukshme me të cilat është i mbështjellë zhvillimi i disa 

qyteteve janë si vijon: formësimi i hapësirës dedikuese për zhvillimin e veprimtarive 

ekonomike, forcimi i konkurrencës së sipërmarrjeve dhe sipërmarrësve, forcimi i 

sipërmarrjeve lokale, hapja e vendeve të reja të punës, formimi i mbështetjes profesionale 

të kuadrove, rritja e të ardhurave burimore të bashkisë, rritja e të hyrave sipërmarrësve, 

rritja e të ardhurave personale të të punësuarëve, rritja e shkallës së arsimit të popullatës 

lokale, mundësia e zhvillimit të mëtejshëm ekonomik dhe hapësiror të qytetit. 

Në shumicën e shteteve dhe qyteteve të zhvilluara dhe ekonomikisht të përparuara, thelbin 

e konkurrencës e paraqesin struktura dhe zhvillimi i industrisë si dhe mënyra me të cilën 

ndërmarrjet e fitojnë dhe mbajnë avantazhin e konkurrencës. Si mënyrë dhe model i 

zhvillimit të industrisë ndërmarrjet dhe konkurrenca e tyre, klasteret zhvillohen më 

intenzivisht aty ky biznesi i vogël ka arritur një nivel më të lartë të zhvillueshmërisë, si dhe 

në vendet me tradita dhe përvojë në zhvillimin e biznes inkubatorëve, me institucionet 

relevante të zhvilluara dhe aty ku ekziston fuqia punëtore me shkollim të lartë, e trajnuar, 

arsimuar dhe teknologjikisht e shkolluar. Bazën e ”klusteringut” e paraqesin sipërmarrësit e 

tij, menaxherët dhe inovatorët të cilët punojnë në sipërmarrjet e ngjashme të lidhura mes 

veti (Porter, 1998). 

                                                           
2
 Secili nga mega trendet globale të zhvillimit në mënyrë të hollësishme shpjegohen te punimet:  

Jawad Iain (2015)  Global Mega Trends & Innovation Trends and Implications to Business, Society and 

Cultures, World‟s Top Global Mega Trends To 2025 and Implications to Business, Society and Cultures, 

FROST & SULLIVAN. Marrë nga:  http://www.investinbsr.com/ipaforum/wp-content/uploads/Iain-Jawad-

IPA-Forum-2014-Presentation.pdf (parë më 13 dhjetor 2015).  

Bricklemyer John (2014) Leadership 2030: Megatrends and Their Implications for Project Management. 

Marrë nga:  http://kcpmichapter.org/downloads/PDD2014/john_bricklemyer.pdf (parë më 13 dhjetor 2015). 

http://www.investinbsr.com/ipaforum/wp-content/uploads/Iain-Jawad-IPA-Forum-2014-Presentation.pdf
http://www.investinbsr.com/ipaforum/wp-content/uploads/Iain-Jawad-IPA-Forum-2014-Presentation.pdf
http://kcpmichapter.org/downloads/PDD2014/john_bricklemyer.pdf
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Rëndësia e lokalitetit bëhet faktor i diferencimit në mes konkurrentëve, kurse klasteret janë 

një shembull i mirë se si avantazhi i konkurrencës në ekonominë globale mund të ekzistojë 

edhe në suazat lokale, në fushën e njohurive, motivimit më të madh, përparësive të 

këmbimeve nga fusha të ndryshme, të cilët konkurrentët “e largët” nuk mund t‟i pranojnë 

dhe për këtë nuk mund t‟i shfrytëzojnë si përparësi të veta konkurruese (KyeongAe & 

Roberts, 2011).  

Kur bëhet fjalë për industrinë e turizmit, është evidente që në botë ka shumë qytete të cilët 

kanë një sërë burime të domosdoshme për zhvillimin e klasterit turistik (siç janë vëllimi i 

shitjes që e gjenerojnë, numri i të punësuarëve, predispozitat natyrore etj.). Megjithatë ajo 

mund të jetë vetëm një vlerë fillestare që duhet shtuar me ato formale: masat organizative, 

udhëheqëse, inovative, produktive të ndërtimit të kapitalit shoqëror (mësim kolektiv dhe 

inovacione), masa konkurruese dhe masa të tjera (Bagwell, 2008). 

Funksioni i qyteteve në vendet e zhvilluara europiane janë të bazuara në Karten Europiane 

të Autonomisë Vendore. Kartë kjo e miratuar nga Këshilli i Evropës është obligative të 

funksionoj në të gjitha vendet anëtare të saj. Sipas parimeve të Këshillit Europian të 

paraqitura në faqen elektronike zyrtare të tyre, https://wcd.coe.int/, decentralizimi i 

qeverisjes qendrore në funksion të asaj lokale është thelbi për një zhvillim të suksesëshëm 

ekonomik dhe shfrytëzimi i burimeve natyrore dhe njerëzore në mënyrë efikase. Ky 

decentralizim apo mbartje të kompetencave nga niveli qendror i vendosjes në atë më poshtë 

(lokal) ka të bëjë me marrjen e përgjegjësive në nivelin lokal për planifikimin e jetës së 

banorëve duke krijuar kushte ekonomike-shoqërore për punë dhe aktivitete të tjera, 

mbrojtja e kufijve territorial të bashkësive vendore, përshtatja e strukturave dhe mjeteve 

administrative misioneve të bashkësive vendore, krijimi i burimeve financiare të 

mjaftueshme për funksionim normal të bashkësive vendore, dhe pjesëmarrja e të gjithë 

grupeve të interesuar në vendimëmarrje nga ana e qeverisjes lokale.  

2.2. Korniza teorike e Zhvillimit Ekonomik Lokal (ZHEL) 

Në shekullin XXI, instrumentet tradicionale të zhvillimit ekonomik (modeli i zhvillimit 

“nga lart”), bëhen jo efikase, kurse qytetet janë gjithnjë e më të ndjeshme ndaj ngjarjeve në 

tregun global botëror (Belic & Hrnjaz, 2010: 8-9). Për këtë është lindur Teoria e Zhvillimit 

Ekonomik Lokal (modeli i zhvillimit “nga poshtë”).  

Një prej përbërsëve kryesore të krijimit një modeli të tillë të zhvillimit (modeli i zhvillimit 

“nga poshtë”) është globalizimi ekonomik. Globalizimi ekonomik ka reduktuar rolin e 

vendim-marrjeve nga fusha ekonomike në nivelin kombëtar (Knox, 1995:3). 

https://wcd.coe.int/
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Mënyra e udhëheqjes dhe prurjes së vendimeve që kanë bazë zhvillimin ekonomik, sipas 

politikave tradicionale (modeli i zhvillimit ”nga lart”), dhe teorisë së Zhvillimit Ekonomik 

Lokal (modeli i zhvillimit ”nga poshtë”) në mënyrë të detajuar shpjegohet në tabelen 1. 

Tabela 1: Ndryshimet ndërmjet instrumenteve tradicionale të zhvillimit ekonomik (modeli i zhvillimit ”nga 

lart”) dhe teorisë së ZHEL (modeli i zhvillimit ”nga poshtë”) 

Politika tradicionale Zhvillimi Ekonomik Lokal 

Miratimi i vendimeve në nivelin qendror dhe 

intervenimi në politikat ekonomike lokale 

Promovimi i zhvillimit i të gjitha pjesëve të 

qytetit 

Udhëheqja nga niveli qendror Decentralizimi dhe bashkëpunimi vertikal me 

pjesë të ndryshme të niveleve të pushtetit dhe 

bashkëpunimi horizontal me sektorin privat 

Qasja e zhvillimit në mënyrë sektoriale Qasja territoriale e zhvillimit 

Zhvillimi i projekteve të mëdha industriale si 

mekanizëm i stimulimit të askpekteve të tjera 

ekonomike 

Maksimizimi i potencialeve të zhvillimit për 

çdo rajon si dhe përshtatshmëria e sistemit 

lokal në ndryshimet e mjedisit ekonomik 

Mbështetja financiare, lehtësitë dhe 

subvencionet si instrument i aktiviteteve 

ekonomike 

Krijimi i parakushteve për aktivitetet 

ekonomike-përmirësimi i mjedisit lokal 

Burimi: Rodrigues-Pose (2001: 10)  

Rodrigues-Pose (2001), shpjegon se modeli i zhvillimit bazuar në politikat tradicionale 

është jo efikas për arsye miratimi i vendimeve bëhet në shumicën e rasteve, duke pasur 

njohuri jo të sakta për atë lokalitet, sepse nga vendi qëndror i pruarjes së vendimeve 

lokaliteti nuk njihet mirë dhe nuk mund t‟i përcaktojnë me saktësi përparësitë dhe 

potencialet zhvillimore. Ndërsa, teoria e Zhvillimit Ekonomik Lokal (ZHEL) tenton që 

vendimet të bihen në nivel sa më poshtë dhe më afër qytetarëve, pasi që ekziston njohuria 

më e mirë se çka i nevojitet atyre dhe çka munden ata. Gjithashtu përmes kësaj teorie në 

mënyrë më efikase bëhet strategjia e planifikimit të zhvillimit ekonomik lokal. 

Për të kuptuar më mirë, do të përpiqemi për të përcaktuar termin e Zhvillimin Ekonomik 

Lokal (ZHEL). Skeptikët nisen nga faktet se çdo aktivitet ekonomik është zbatuar në një 

lokalitet, dhe se ekonomia globale është në thelb një koleksion i ekonomive lokale. Ata 

shkojnë më gjatë për të thënë se, atë çfarë përfitojnë, gjegjësisht dëmtojnë zhvillimin 

ekonomik lokal në të njëjtën kohë përfitojnë edhe në nivelin kombëtar dhe madje në 

zhvillim ekonomik global. Ky lloj argumenti ka për qëllim të sjellë në pikëpyetje 
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legjitimitetin e që kanë të bëjnë me Zhvillimin Ekonomik Lokal, si lëndë e veçantë e 

studimit në lidhje me zhvillimin ekonomik në përgjithësi; dhe mënyren radikale të kësaj 

pikëpamjeje të Zhvillimit Ekonomik Lokal, vë në pikëpyetje të drejtën e autoriteteve lokale 

që të merren me çështjet ekonomike. 

Në lidhje me këto pikëpamje, mund të thuhet si vijon: Zhvillimi Ekonomik Lokal, nuk 

përfshin zhvillimin ekonomik i cili nuk kalon rëndësinë lokale, edhe pse është një 

keqkuptim, madje edhe në mesin e atyre që kanë të bëjnë me ekonominë, ose qeverinë 

lokale. Thelbi i konceptit "lokal",  në zhvillimin ekonomik është në bashkëpunim me 

aktorët e nivelit lokal, si dhe në përpjekje për një mundësi më të madhe të shfrytëzohen 

përparësit krahasuese lokale - pozita gjeografike, trashëgimia kulturore dhe historike, 

cilësia e punës, përbërja etnike, potencialet ekzistuese ekonomike, gjendja e mjedisit, 

lidhjet infrastrukturore ... (Belic & Hrnjaz, 2010: 10). 

Në literaturë ekzistojnë shumë definicione për Zhvillimin Ekonomik Lokal (ZHEL), por 

megjithatë emërues i përbashkët i të gjithëve është zhvillimi ekonomik lokal si proces i 

vazhdueshëm, i planifikuar në të cilin krahas pushteteve lokale marrin pjesë edhe 

pjesëmarrësit e tjerë (sektori publik, sektori afarist dhe qytetarët), me qëllim të krijimit të 

kushteve të volitshme për rritjen ekonomike, zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e 

cilësisë së jetesës së popullatës.  

Swinburn, Goga dhe Murphy (2006), cekën që Zhvillimi Ekonomik Lokal paraqet një 

”proces në të cilin pjesëmarrësit lokalë mundohen më së miri t‟i shfrytëzojnë burimet 

lokale me qëllim që të ruajnë punët ekzistuese, dhe të krijojnë punë të reja, të forcojnë dhe 

promovojnë  aktivitetet e veta afariste” (f.1). Një proces i tillë kërkon angazhime të 

caktuara koordinuese në mes pjesëmarrësve, por edhe ekzistimin e një strategjie dhe 

politike të qartë të Zhvillimit Ekonomik Lokal. Ky është një interes në të cilin sektori 

publik dhe ai privat punojnë së bashku në krijimin e kushteve më të mira për zhvillimin 

ekonomik dhe sigurimin e një punësimi më të madh. Objektivi është të nxitet konkurrenca 

dhe në këtë mënyrë të ndihmohet zhvillimi ekonomik.  

Blakey dhe Bradshaw (2002), theksojnë që Zhvillimin Ekonomik Lokal, mund ta 

përkufizojmë edhe si ”proces përmes të cilit bartësit e pushtetit lokal në qytete punojnë së 

bashku me partnerët nga publiku, sektori afarist dhe të tjerë me qëllim të krijimit të 

kushteve më të mira për rritje ekonomike dhe hapjen e vendeve të punës”
  

(f. 48). Ata 

gjithashtu theksojnë se: ”Planifikimi i zhvillimit ekonomik i bazuar në nivel lokal dhe 

nxitja e punësimit janë më shumë gjasa tregues të suksesshëm të zhvillimit, nëse ata janë të 

drejtuar  në nivel lokal, se ata të drejtuar në një nivel tjetër. Secili prej faktorëve që 

ndikojnë në ekonominë manifestohet në një mënyrë unike dhe ka një shkak pjesërisht të 

ndryshëm në çdo komunitet lokal. Zgjidhja e problemeve lokale nuk do të jetë e 
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suksesshme nëse ata nuk janë të drejtuar drejt grupeve të ndryshme individuale dhe në 

qoftë se ata nuk janë të lidhura me tërë sistemin ekonomik regjional” (f. 25).  

Për arsye të bashkëpunimit të ngusht në mes të sektorit afarist, me atë të pushtetit lokal 

qytetet që aplikojnë këtë teori të zhvillimit quhen qytete të sipërmarrësve (Jessop, 1988). 

Përmes këtij procesi ata vendosin dhe mbajnë kulturën dinamike të sipërmarrjes, dhe 

krijojnë bashkësi dhe mjedis të ri afarist e cila është e aftë të sigurojë cilësi më të lartë të 

jetës për të gjithë në bashkësi. Për këtë në vendet me ekonomi të zhvilluar krijohet modeli – 

ZHEL, i cili në qendër të paradigmës së vet zhvillimore vendosën individin si bartësi 

kryesor i vendimeve ekonomike në nivel lokal.  

Bryant dhe Sofski (2004), në përkufizimin e tyre mbi konceptin e zhvillimit ekonomik 

lokal fokusohet në aktivitetet e kryera në një vend të caktuar në mënyrë që të arrihet një 

zhvillim i qëndrueshëm social-ekonomik. 

Ndoshta përkufizimin më të gjerë e ka dhënë Koulson (1997), për të cilin ”Zhvillimin 

Ekonomik Lokal, përfshin çdo ndërhyrje që ka për synim për të forcuar ekonominë lokale 

dhe regjionale” (f.6).  

Disa pikëpamje të ndryshme për përcaktimin e Zhvillimit Ekonomik Lokal paraqet Bartik 

(2003), sipas të cilit ZHEL, përfshin rritjen e kapacitetit të ekonomisë lokale për të 

gjeneruar pasuri për popullsinë lokale. Në këtë përkufizim ZHEL, nuk është e lidhur 

kryesisht me aktivitetet që rrjedhin nga nivelet e ndryshme të bashkëpunimit siç janë: 

qeveria, industria dhe sektorët jo-qeveritare, por përfshin çdo gjë që mund të çojë në 

performancë më të mirë ekonominë lokale. Për ne është veçanërisht interesant se Bartik 

(2003), shkon një hap më tej dhe përcakton një politikë lokale zhvillimi ekonomik, dhe atë 

si një "Aktivitet të veçantë të cilët i ndërmarrin autoritetet shtetërore apo grupe private për 

të ndihmuar zhvillimin ekonomik" (f.2). 

Ndoshta elementi më i përhapur në këto përkufizime i Zhvillimit Ekonomik Lokal, është 

proces dhe jo një gjendje e dëshiruar për t‟u ndjekur. Kjo është e rëndësishme sepse ajo na 

kujton se asnjë komunitet nuk ka arritur idealin në aspektin e ZHEL. Një tjetër tipar i 

përbashkët i rëndësishëm është këmbëngulja mbi aktivizmin dhe bashkëpunimin e 

pjesëmarrësve lokalë si elemente themeluese të konceptit mbi Zhvillimin Ekonomik Lokal. 

Shumica e elementeve të tjera të përkufizimit ka një nivel më të ulët të marrëveshjes-sa 

është vendosur theksi në zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, gjegjësisht te elementet e 

zhvillimit shoqëror, si të definohen pjesëmarrësit, a hyjnë në definicionin edhe instrumentet 

stimuluese të Zhvillimit Ekonomik Lokal dhe kështu me radhë (Vasiljević, 2012).  

Zhvillimi Ekonomik Lokal, është bërë instrumenti themelor i zhvillimit të disa rajoneve 

dhe qyteteve. Shembull të këtij zhvillimi mund të përmendim qytetin Smolyan i cili gjendet 
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në pjesën jugore të Bullgarisë. Në vitin 2001, administrata e qytetit në bashkëpunim me 

Bankën Botërore dhe Fondacionin Bertelsman (Bertelsmann Foundation), hartuan 

dokumentin strategjik të zhvillimit ekonomik të qytetit të bazuar në teorinë e Zhvillimit 

Ekonomik Lokal (ZHEL). Strategjia e zhvillimit ekonomik për vitin 2004-2007, bazuar në 

teorinë ZHEL u hartua pas mbledhjes së të gjitha të dhënave të nevojitura për hartimin e një 

strategjie zhvillimore, dhe si rezultat i bashkëpunimit të administratës publike lokale, 

grupeve të interesit, bizneseve, dhe grupeve të interesuara të qytetarëve. Baza zhvillimore e 

këtij qyteti ishte pozita e mirë gjeografike dhe burimet natyrore të pa zhvilluara. Bazuar në 

poziten gjeografike të qytetit, burimet natyrore dhe klimën si bazë zhvillimore e strategjisë 

së zhvillimit u caktua industria e turizmit me theks të veçantë turizmi dimëror duke u 

mbrojtur pasuritë natyrore na dëmtimi, si dhe duke ruajtur botën shtazore. Nga periudha e 

rënies së sistemit komunist deri në hartimin e strategjisë së zhvillimit (1992-2002), ky qytet 

kishte rënie të popullësisë për 7%, si rezultat i rritjes negative të popullësisë dhe 

migracionit. Numri i papunësisë gradualisht shënonte rritje, ndërsa të ardhurat kanë pasur 

rënie ndër vite. Me zbatimin e kësaj Teorisë së Zhvillimit Ekonomik Lokal të ardhurat 

buxhetore lokale punësuan rritje mesatare vjetore 8 %, numri i papunësisë shënoi rënie, të 

ardhurat e banorëve gjithashtu pësuan rritje, numri i banorëve nuk shënoi rritje, por pati një 

stabilizim, dhe numri i vendeve turistike në ato lokalitete është rritur. Një total prej 289 

hotele funksionojnë atje. Numri i tyre është rritur me 22 %, dhe kapaciteti i përgjithshëm i 

strehimit është rritur me 14%.3
    

Banka Botërore mbështet zhvillimin e qyteteve dhe regjioneve të cilat, zhvillimin e tyre e 

kanë bazuar në teorinë e Zhvillimit Ekonomik Lokal (ZHEL). Historia e ecurisë së 

Zhvillimit Ekonomik Lokal, sipas Bankës Botërore, e cila është një ndër institucionet 

kryesore që merret me studimin e kësaj teorie zhvillimore ekonomike,
 
është e paraqitur në 

tabelen 2. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Mbi planifikimin e zhvillimit më të detajuar të qytetit Smolyan në Bullgari, regjionit Humber në Gjermani, 

qytetit Rezekne në Letoni, si dhe qytetit Poprad në Republiken Çeke shih:  

Swinburn Gwen &Murphy Fergus (___),  Local Economic Development Strategic Planning And Practice 

Casebook,  The World Bank, Washington DC, f. 85-137. Marrë nga: 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTLED/0,,cont

entMDK:20276638~menuPK:341145~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:341139~isCURL:Y,00.html 

(parë më 13 dhjetor 2015).  

 

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTLED/0,,contentMDK:20276638~menuPK:341145~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:341139~isCURL:Y,00.html
http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTURBANDEVELOPMENT/EXTLED/0,,contentMDK:20276638~menuPK:341145~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:341139~isCURL:Y,00.html
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Tabela 2: Historia e transfromimit të Zhvillimit Ekonomik Lokal  

Gjatë gjithë historisë së  zhvillimit ekonomik lokal 

Periudha Përqëndrimi Burimet 

Periudha e parë:         

1960-1980 

Në fillim, Zhvillimi ekonomik lokal 

ka pasur si qëllim:                                         

- thithjen e investimeve në lëminë e 

prodhimtarisë primare, me theks të 

veçantë në investimet e huaja               

- përmirësimi i infrastrukturës bazë 

Qëllimet janë realizuar gjatë:                    

- investimit në infrastrukturë                 

- granteve të mëdha/donacioneve               

- kredive të subvensionuara                                

- lehtësive tatimore                                              

- tërheqjen e investimeve në bazë 

të promovimit të shpenzimeve të 

vogla të biznesit (klasa e lire 

punëtore)                                                                                             

Periudha e dytë: 

1980-1990 

Përqëndrimi ndryshon gradualisht 

dhe qëllimet bëhen:                                   

- ruajtja dhe rritja e subjekteve  

ekzistuese të biznesit                                            

- tërheqjen e investimeve duke u 

fokusuar në disa sektorë dhe vende 

Për të arritur qëllimet qytetet kanë:        

- siguruar mjetet financiare direkte 

për ekonomi                                                  

- kanë themeluar biznes inkubatorë    

- kanë ofruar shërbime këshillimore 

për sektorin e Biznesit të vogël dhe 

të mesëm                                                        

- kanë ofruar ndihmë fillestarëve në 

biznes (start-up)                                           

- kanë investuar në infrastrukturë  

Periudha e tretë: 

1990-deri më sot 

Në periudhën e tretë, përqëndrimi 

bëhet te krijimi i klimës së 

përgjithshme për biznes, ku 

qëllimet janë:                                                  

- sigurimi i infrastrukturës 

sekondare                                                      

- nisja e partneritetit publiko-privat   

- Kanalizimi i investimeve private në 

Mjetet të cilat sot përdoren:                   

- strategjia e ndihmës për 

ekonominë ekzistuese                              

- përmirësimi i procedurave 

administrative                                              

- mbështetja e rrjetit elektronik           

- zhvillimi i bashkimit të 

ndërmarrjeve në "klastere"                    
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drejtim të interesit publik                        

- tërheqja e investimeve të cilat 

plotësojnë pasqyren  ekonomike të 

komunitetit, dhe e bëjnë atë më 

konkuruese 

- zhvillimi i resurseve humane dhe 

sistemit të arsimit                                       

- tërheqja e investimeve të qëllimta 

të cilat do të kontribuojnë në 

zhvillimin e bashkimit të 

ndërmarrjeve në "klastere"                   

- përmirësimi i cilësisë së jetës 

Burimi: World Bank (2004) 

Sipas Bankës Botërore (2004), historia transformimit të Teorisë së Zhvillimit Ekonomik 

Lokal (ZHEL), mund të ndahet në tri periudha të zhvillimit: periudha e parë nga viti 1960 

deri në vitin 1980, mund të konsiderohet si fillimi i krijimit të teorisë së ZHEL; periudha e 

dytë nga viti 1980 deri në vitin 1990, konsiderohet si periudha e avancimit të kësaj teorie 

në disa sektorë ekonomikë dhe në shumë vende të SHBA-ve, dhe Evropës Përendimore; 

periudha e tretë nga viti 1990 deri më sot, konsiderohet si periudha e aplikimit të kësaj 

teorie në të gjithë sektorët ekonomikë dhe në të gjitha vendet e zhvilluara të botës si dhe 

vendet në zhvillim.  

Vasilevic (2012), i cili merret me studimin e teorisë mbi Zhvillimin Ekonomik Lokal, 

thekson se faktorët të cilët ndikojnë në Zhvillimin Ekonomik Lokal janë: lokaliteti 

(vendndodhja), sektori publik (të gjitha institucionet e shtetit duke përfshirë edhe 

ndërmarrjet shtetërore), nuk duhet të jenë barrë e sektorit privat, qeverisja lokale duhet të 

ketë frymë ndërmarrësie dhe programe mbështetëse nga nivelet më të larta qeveritare. 

Teoria e lokalitetit vërtetohet nga dita në ditë, kështu që Bashkitë në rrugët e rëndësishme 

në zonat turistike tërheqëse, në disa pjesë të vendit të cilat janë më të zhvilluara tashmë 

padyshim tërheqin pjesën më të madhe të investimeve të reja dhe kanë një rritje më të 

shpejtë në krahasim me pjesën tjetër të vendit. Megjithatë, siç konfirmohet rëndësia e 

teorisë së lokalitetit, përvoja gjithashtu mohon se lokaliteti është gjithçka. Po të mos ishte 

kështu, Bashkitë që kanë pozitë të mirë do të ishte e mjaftueshme që në broshurat e tyre për 

investitorët e interesuar të vëjnë vetëm hartën gjeografike, ndërsa Bashkive që gjenden në 

vende më pak atraktive do u lihet vetëm që të pajtohen me këtë fakt. Për fat të keq të të 

parëve, dhe fatin e të tjerëve, praktika tregon se shpesh ekzistojnë dy Bashki krah për krah 

njëra tjetrës me pozita pothuajse identike gjeografike dhe e ngjashme me burimet natyrore, 

por njëra zhvillohet më shpejt se tjetra. 

Përveç kësaj, është një gabim i madh të mendosh se tërheqja e një vendi është e dhënë 

objektive dhe kategori e pandryshueshme. Vende të ndryshme gjatë historisë së njerëzimit 

janë konsideruar si qendra e botës, dhe shumë prej tyre janë sot periferi të varfëra. Pra, që 
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një lokalitet të bëhet më tërheqës, nganjëherë është e mjaftueshme për të ndërtuar rrugë që 

do t‟i lidh më mirë me mjedisin, të ndërtohet një kompleks i madh komercial, i cili do të 

veprojë si një qendër gravitacionale të një numri të madh të kompanive më të vogla, apo të 

fillojë zhvillimin e turizmit, e cila do ta bëjë që distanca e largët në mesë qendrave urbane, 

në vend të qenurit një e metë, ai mund të bëhet një burim zhvillimi i disa vendeve.  

Që lokaliteti të tërheq njerëzit e interesuar për investim dhe për zhvillimin e turizmit duhet 

që përveç pozitës së mirë gjeografike të jetë i pajisur edhe me të gjitha mjetet 

infrastrukturore moderne, në mënyrë që arritja në atë vend dhe qendrimi aty të bëhet sa më 

i lehtë. 

Një tjetër teori, e cila thotë se për një zhvillim të suksesshëm ekonomik lokal, është e 

mjaftueshme që shteti të mos jetë barrë e  sektorit privat. Në shikim të parë duket se nuk ka 

asgjë më të lehtë se sa për ta arritur këtë. Të sigurohet që sektori publik është në shërbimin 

tuaj, dhe jo një barrë mbi sektorin privat, kërkon shumë prej lidershipit që të angazhohen 

prej çdo organi shtetëror, organizativ dhe agjencive, si dhe një nivel të lartë të 

bashkëpunimit të tyre; kërkon vendosjen e standardeve të larta të sjelljes profesionale te të 

gjithë nëpunësit civilë, përdorimi i metodave moderne të menaxhimit në sektorin publik, si 

dhe përdorimi i avancuar i teknologjisë së informacionit. 

Teoria e tretë, e cila thekson rëndësinë e angazhimit sipërmarrës të qeverisë lokale, dhe 

pjesëmarrjen aktive të autoriteteve qeveritare qofshin ato lokale apo qeveritare, u bë si 

praktikë e shumë komuniteteve lokale në vendet në zhvillim. 

Ekzistojnë disa segmente të administratës lokale të cilat janë të rëndësishme për ZHEL. 

Nuk ka ZHEL pa një partneritet të mirëfilltë ndërmjet pjesëmarrësve kryesorë të interesuar 

për ZHEL siç janë: administrata lokale, sektori privat dhe grupet me interes dhe ndikim. 

Kur flasim për administratat publike, aty mendohet për të gjitha elementet e sistemit të 

qeverisjes lokale, përfshirë funksionarët lokalë, administratën, ndërmarrjet publike 

bashkiake, inspeksionet etj.... 

Sektori privat nuk duhet të lihet vetëm në disa ndërmarrje të mëdha dhe çdo gjë të varet nga 

ato, por partneriteti lokal duhet të përfshij edhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, si dhe 

ndërmarrësit e zanateve, sepse në çdo vend ata janë të cilët kanë numrin më të madh të 

punëtorëve. Gjithashtu kur flasim për sektorin privat duhet të kemi parasysh  edhe 

prodhuesit bujqësorë, dhe ata jo vetëm të mëdhenjt, por edhe prodhuesit individual, qofshin 

ata ende të pa regjistruar si prodhues, sepse edhe ata janë pjesmarrës të prodhimtarisë, dhe 

amortizojnë një pjesë të papunësisë. Dhe në fund duhet të merret parasysh edhe ekonomia 

joformale, pasi që edhe ajo është pjesë e sistemit dhe në shumë vende bënë pjesë 10-20% të 

PBB-së.   
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Interes për bashkëpunim në mes të këtyre tre sektorëve ka shumë. Ky interes është më pak i 

dukshëm në periudhën e ekspansionit, dhe më intenziv gjatë periudhës së krizave 

ekonomike. Në këto rrethana, pjesëmarrësit kryesorë të zhvillimit ekonomik janë më shumë 

të destinuar të komunikojnë njëri me tjetrin, dhe përkrahja që marrin në lokalitetin e tyre 

mund të ketë rëndësinë  më të madhe në caktimin e mënyrës se si të tejkalojmë krizën 

ekonomike. Administrata lokale ka interes ta ndihmojë sektorin privat, sepse ajo i siguron 

të hyra buxhetore, dhe punëson qytetarët. Nga sektori i tretë (grupet e interesit), 

administrata lokale mund të fitojë vizionin e zhvillimit, kuadro për zbatimin e strategjisë së 

zhvillimit, dhe përkrahjen e marrëdhënieve me publikun. Sektori privat nga administrata 

lokale, posaçërisht në periudhën e krizave ekonomike, pret lehtësi në tatime dhe rritjen e 

investimeve në infrastrukturë, dhe lehtësi në dhënien e lejeve të punës. Bashkëpunimi me 

bashkësitë qytetare ndihmon sektorin privat që të kuptoj nevojat e qytetareve, si dhe më 

lehtë të paraqes parashikimin e problemeve të tyre që mund të paraqiten në bashkësi. 

Bashkësitë qytetare kanë interes që të sigurojnë një zhvillim të qëndrueshëm dhe rritje 

ekonomike.  

Megjithëse, në shumicën e rasteve rolin udhëheqës në iniciativën për lidhjen e partneritetit 

në mes të këtyre tre sektorëve e marrin përfaqësuesit e sektorit privat, dhe ata të sektorit të 

tretë (grupet me interes dhe ndikim). Ky rol tradicionalisht është i lidhur me administratën 

publike lokale. Qëndrueshmëria e çdo iniciative që vjen nga sektori privat, apo grupet e 

tjera të interesit varet nga angazhimi i administratës publike lokale për realizimin e këtyre 

iniciativave në institucionet e tyre, dhe nivelit të arritjes së partneritetit ndërmjet këtyre tre 

sektorëve.  

Si model bazë të bashkëpunimit institucional paraqiten këshillat gjegjësisht komisionet për 

ZHEL. Këshillat për ZHEL, ku bëjnë pjesë përfaqësuesit më autoritarë të çdo sektori, mund 

të kenë një rol kyç në definimin e politikave, e cila ka të bëjë me zhvillimin ekonomik. 

Praktika ka treguar se arritja e suksesit të tyre më shumë varet nga përbërja e këshillit, se sa 

nga numri i mbledhjeve të mbajtura.  

Në bazë të kësaj pushteti lokal mund të formojë këshillin ekonomik, i cili mund të jetë i 

autorizuar t‟i jap këshilla pushtetit lokal në lidhje me strategjinë e zhvillimit ekonomik 

lokal, iniciativa në lidhje me zhvillimin ekonomik, të shqyrtojë strategjitë dhe planet e 

zhvillimit ekonomik, të vështrojë zbatimin e programeve dhe planeve mbi zhvillimin 

ekonomik. Ky këshill ekonomik për idetë dhe punën e vetë e informon Kryetarin e 

Bashkisë, dhe Këshillin Bashkiak. Këshilli për ekonomi duhet të jetë i përbërë nga të gjitha 

grupet e interesit: Bashkia, OJQ, biznesi dhe personat e tjerë të interesuar për këtë lëmi. 

ZHEL, mund të realizohet me anë të planifikimit strategjik. Një planifikim strategjik sot 

është elementi kryesor në angazhimin e administratës lokale për nxitjen e ZHEL. Çdo 
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administratë lokale duhet të ketë si qëllim të saj zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e 

cilësisë së jetës së banorëve me anë të elementeve që rrjellin nga korniza teorike e ZHEL, 

pasi që kemi qytete që si bazë prioritare kanë marrëdhëniet ndërkombëtare, simbolet e 

qytetit, mbrojtjen sociale të shtresës më të varfër të popullësisë, ndërtimi i objekteve 

infrastrukturore etj. Të gjitha këto janë prioritete legjitime, siç është legjitim që prioriteti 

kryesor të jetë realizimi i disa projekteve (spitalet, kolektoret, urat...). Më pak është 

legjitime që prioriteti i funksionarve lokalë të jetë forcimi i pozicioneve të partive politike 

në qytete, dhe shfrytëzimi i pozicionit Bashkiak që të sigurohet një pozitë më e mirë. 

Mirëpo, vënia e qëllimit prioritar në strategjinë e zhvillimit të jetë ZHEL, mund që më 

shpejt t‟i realizoj projektet infrastrukturore, dhe rritjen e standardit jetësor të banorëve. 

Aftësia për aplikimin e suksesëshem të planifikimit strategjik, ku si bazë është ZHEL, 

mund të jetë çelsi i suksesit të çdo administrate lokale për nxitjen e zhvillimit ekonomik. 

Plani strategjik i ZHEL, bën ndërlidhjen në mes të gjendjes aktuale të zhvillimit, dhe 

planifikimit të zhvillimit afatmesëm. Para nisjes së përpilimit të planifikimit strategjik, 

duhet të ekzistoj vetëdija e planifikimit dhe dëshira e madhe politike e aplikimit të këtij 

plani. Duhet të ekzistoj dëshira dhe aftësia që në procesin e ndërtimit të planit, madje në 

fazën e konsultave të kyçen të gjithë ata që kanë diçka për të thënë në lidhje me këtë.     

Sipas Bankës Botërore, planifikimi strategjik i ZHEL, bëhet nëpër pesë etapa. Kjo mënyrë 

e organizimit bëhet për arsye që planifikimi i zhvillimit të jetë sa më i mirë i planifikuar 

dhe i lehtë për t‟u aplikuar. 

Tabela 3: Fazat e procesit të planifikimit strategjik të ZHEL 

Fazat e procesit të planifikimit të zhvillimit ekonomik lokal 

Hapi i parë: Organizimi i punës  Hapi i katërt: Zbatimi i strategjisë 

Hapi i dytë: Vlerësimi i përparësive komparative Hapi i pestë: Rishikimi i strategjisë 

Hapi i tretë: Strategjia e marrjes së vendimeve      

Burimi: Swinburn, Goga & Murphy (2006)  

Organizimi i punës si hapi i parë i fazës së procesit të planifikimit strategjik të ZHEL bëhet 

me themelimin e një grupi punues nga ana e Bashkisë. Ky grup punues qëllimi i të cilit 

është hartimi i planifikimit të zhvillimit ekonomik lokal, nevojitet të përbëhet nga zyrtarët 

të qeverisjes lokale, përfaqësues të degëve të ndryshme nga biznesi, si dhe ekspertë të 

fushave të ndryshme nga grupet e interesit dhe me ndikim. Në mënyrë që organizimi i 

punës të ketë sukses, të gjithë anëtarët e gupit punues duhet të shprehin mendimet e tyre 

nga fushat përkatëse që janë të specializuar. Një planifikim i zhvillimit ekonomik lokal 

mund të bëhet i suksesshëm nëse propozimet konkrete dhe më të mirat pranohen, pa marrë 

parasysh se nga cili anëtar i grupit punues vjen, si dhe pa marrë parasysh përkatësive 
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politike që i takojnë. Grupi kryesor i punës duhet të krijojnë nëngrupe e tyre të punës nga 

fushat e ndryshme ekonomia, mbrojtja e mjedisit, planifikimi hapësirorë, shëndetësia, 

demografia etj... Këto nëngrupe punuese nevojiten që të hartojnë strategjitë nga fushat e 

tyre përkatëse, dhe këto t‟ua propozoj grupit kryesor të punës për miratim.   

Pjesë përbërëse e procesit të planifikimit strategjik, është edhe nxjerrja e vendimeve nga të 

cilat do të caktohen se cilat drejtime ekonomike do të jenë prioritare për zhvillimin, dhe 

cilat jo, si do të bëhet renditja e hapave për aplikimin e planit strategjik, që nga miratimi i 

tij dhe në fund duhet të definohen projektet konkrete të cilat do të zbatohen, që planifikimi 

strategjik të ketë rezultate. Asnjë vendim nuk është i pëlqyer të mirret pa konsultimin e 

ekspertëve të lëmive, por asnjë vendim nuk do të realizohet pa pajtueshmërinë e politikës. 

Çka domethënë se, politika është ajo nga e cila varet suksesi i aplikimit të planifikimit 

strategjik të zhvillimit të çdo qyteti. Nëse nuk kemi instrumente të mirëfillta për zbatimin e 

planit strategjik të zhvillimit atëherë ZHEL, si dhe degët ekonomike të cilëve  i është dhënë 

prioritet për zhvillim në bazë të përparësive komparative, atëherë plani strategjik i 

zhvillimit do të dështojë. 

Financat publike janë një nga instrumentet më të rëndësishme të ZHEL. Gati çdo vendim 

nga kjo lëmi ka ndikim në rrjedhat e biznesit, se a do të jetë buxheti i Bashkive zhvillimor 

apo social, sa do të planifikohet për dhëniet sociale, subvencionimet dhe shpenzimet e tjera, 

që ndikojnë në fatin e të gjitha ndërmarrjeve dhe në numrin më të madh të ndërmarrsëve. 

Pjesa më e rëndësishme e planifikimit të financave publike është, se nga cila shtresë e 

popullsisë dhe e biznesit, si dhe në çka do të shpenzohet buxheti, në cilat projekte, 

shpenzimi i tij a do të ketë ndikim në realizimin e ZHEL. Qëllimi duhet të jetë që të 

shfrytëzohen në mënyrë maksimale të hyrat publike për zhvillimin ekonomik. Zbatimi i 

politikës së Zhvillimit Ekonomik Lokal bëhet nëpërmes kancelarisë së ZHEL (KZHEL), 

apo varësisht nga rregullimi ligjor i kësaj lëmie ku mund të bëhet edhe nëpërmes 

Agjencionit për ZHEL, Sekretariatit për ZHEL, Drejtorisë për ZHEL. Themelimi i 

KZHEL, është hapi i parë kryesor për krijimin e administratës që do të jetë në shërbim të 

zhvillimit të biznesit, dhe jo të jetë pengesë e tyre. KZHEL, duhet të jetë i fokusuar në 

tërheqjen e investimeve të huaja, bashkëpunimin me biznesin vendor, sidomos me biznesin 

e vogël dhe të mesëm. Përmes KZHEL, mund të bëhet dhënia e propozimeve, nisja e 

iniciativave, dhënia e mendimeve, organizimi i bashkëpunimit, dhe ndihma administrative 

në funksion të nxitjes së zhvillimit ekonomik. 

Dhënia e propozimeve bëhet për rregulloret dhe vendimet që kanë të bëjnë me përshtatjen 

dhe përmirësimin e sistemit të burimit e të hyrave publike, masat inkurajuese për 

themelimin e ndërmarrjeve të reja, dhe tërheqjen e investimeve të huaja në territorin e 

Bashkisë, masat për ndyshimet e rregulloreve dhe ligjeve shtetërore që kanë ndikim negativ 
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në ZHEL, masat për rritjen e nivelit të punësimit dhe zvogëlimin e varfërisë, krijimin e 

kushteve të barabarta për punësim, masat dhe aktivitetet për punësim të punëtorve të dalë 

nga ndërmarrjet shtetërore pas ristrukturimit të tyre. 

KZHEL, mund të bëjë nisjen e iniciativës për krijimin e parqeve industriale dhe 

teknologjike, lagjeve turistike, inkubatorëve të biznesit, plotësimin dhe ndryshimin e 

planeve urbanistike me qëllim të krijimit të kushteve për një zhvillim ekonomik më efikas. 

Kjo kancelari mund të japë mendime në fazën e pruarjes dhe zbatimit të programeve 

investuese bashkiake, në vendimet ku kemi të bëjmë me ndryshimet e vendimeve e të 

hyrave publike lokale, dhe që mund të kenë ndikim në pozitën e subjekteve të biznesit. 

KZHEL, bën organizimin e bashkëpunimit me organet e autorizuara për privatizim gjatë 

procedurave të privatizimit të ndërmarrjeve në territorin e Bashkisë, dhënien e ndihmës 

profesionale për themelimin e ndërmarrjeve të reja, promovimin e tyre në panaire dhe 

bërjen e biznes planeve. Organizon bashkëpunimin me bankat dhe organizatat e tjera 

financiare, që mund të kreditojnë biznesin e vogël dhe të mesëm. Në bashkëpunim me 

institucionet shtetërore statistikore, bënë vendosjen dhe mirëmbajtjen e sistemit informativ 

me të dhënat statistikore dhe të dhënat e rëndësishme për përmirësimin e hyrjes në 

informacionet e biznesit, të zhvillimit të ekonomisë dhe zvogëlimit të papunësisë në 

teritorin e Bashkisë. 

Nëpërmes kësaj kancelarie bëhet shkëmbimi i shembujve të mirë me qytetet e tjera, dhe 

marrja e aktiviteteve të harmonizimit të politikave zhvillimore me qytetet fqinje. 

Gjithashtu i ofron ndihmë administrative-teknike komisionit për ZHEL, anëtarëve të 

Këshillit Bashkiak, dhe ndihmësit të Kryetarit të autorizuar për zhvillimin ekonomik, dhe 

kryerjen e punëve të tjera bazuar në ligje dhe rregullore të Këshillit Bashkiak dhe qytetit. 

Zhvillimi Ekonomik Lokal (ZHEL), nuk ka të bëjë me ndikimin direkt në faktorët e 

zhvillimit (llogaritja e rezultateve në rritjen e të ardhurave të ndërmarrjeve, rritja e PBB-së, 

niveli i papunësisë, numri i formimit të ndërmarrjeve të reja), por  institucionet e 

administratës lokale së bashku me të gjithë partnerët e interesuar, punojnë në krijimin e 

ambientit më të mirë afarist për hapjen e ndërmarrjeve të reja, zhvillimin e ndërmarrjeve 

ekzistuese, thithjen e investimeve të huaja, hapjen e vendeve të reja të punës etj. Nga kjo 

del se, teoria e Zhvillimit Ekonomik Lokal nuk bazohet vetëm në rritjen ekonomike, por 

mbi të gjitha bazohet në aktivitetet që synojnë përmirësimin e cilësisë jetësore, dhe 

përmirësimin e ambientit afarist.   

Teoria e Zhvillimit Ekonomik Lokal ka një gamë të instrumenteve me cilat qeveritë lokale 

kanë në dispozicion për të vepruar. Instrumentet me të cilat qeveritë lokale disponojn 
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përdoren për të zbatuar politikat ekonomike lokale, sipas strategjisë zhvillimore. Këto 

instrumente më së miri i shpjegon Rodrigues-Pose (2001), në punimin e tij, The role of the 

ILO in the implementing of the Local Economic Development Strategies in a Globalised 

World. Ai bënë ndarjen e këtyre instrumenteve në katër grupe: infrastrukturat ekonomike, 

mbështetja e ndërmarrjeve lokale, përmirësimi aftësive për punë, dhe tërheqja e 

investimeve të brendshme.   

Infrastruktura ekonomike. Problemet infrastrukturore që ndikojnë në zhvillimin ekonomik 

janë rrugët infrastrukturore të dobëta, linja transporti të kufizuara, mungesa e ndërtesave 

komerciale, mungesa e tokës së përshtatshme për ndërtime me qëllim biznesi, 

infrastruktura e dobët e energjisë elektrike, infrastruktura e ujërave të zeza, mungesa e ujit 

të pijshëm, dhe menaxhimi i mbeturinave të ngurta i kufizuar. Një rol kyç i qeverive lokale 

është të sigurojë që aktorët ekonomikë të kenë transportin e duhur, infrastruktura e 

telekomunikacionit dhe infrastruktura tjetër të jetë ndërtuar në mënyrë efikase, në mënyrë 

që bizneset mund të prodhojë dhe të transportojë produktet e tyre. Në këtë drejtim, qeveritë 

lokale mund të bëjë një shumëllojshmëri të investimeve (shpesh në bashkëpunim me 

sektorin privat). Së pari, në mbështetjen e zhvillimit të infrastrukturës kritike (përmirësimi i 

infrastrukturës të transportit si rrugët ashtu edhe transportin publik, përmirësimi i 

infrastrukturës të nevojshme për ofrimin e shërbimeve dhe prodhimtarisë nga sektori 

afaristë, duke përfshirë gazin, energjinë elektrike dhe telekomunikacionin, rritja e 

furnizimit me ujë, ndërtimin apo restaurimin e rrugëve, trajtimin e ujërave të zeza dhe 

mbledhjen e mbeturinave, veçanërisht në zonat e biznesit dhe lokalitetit industrial, 

dekorimet e ambienteve dhe rrugëve lokale); së dyti, në sigurimin e tokës së mjaftueshme 

për nevojat e biznesit(identifikimi i tokave të lira publike për ndërtim, miratimi i planeve 

urbanistike në tokat e lira me potencial zhvillimor); së treti, investimi në krijimin e zonave 

dhe lokaliteteve për veprimtari afariste (ndërtimi i infrastrukturës së nevojshme për hedhjen 

në funksion të lokaliteteve për ushtimin e veprimtarive të ndryshme biznesore, krijimi i 

lehtësirave fiskale për ushtrimin e veprimtarive në zonat biznesore me qëllim të 

zhvendosjes së bizneseve nga zonat e tjera në atë zonë, sigurimi dhe menaxhimi i zyrave 

për bizneset fillestare apo të vogla të cilët vuajn nga një shumëllojshmëri të pengesave, 

duke përfshirë qira të lartë të zyrave të biznesit apo mungesa të zyrave të vogla); së katërti, 

investimi në infrastrukturë që aktivizon disa sektorë ekonomikë që ndikojnë më së shumti 

në mirëqenien e popullsisë (ndërtimi i infrastrukturës së sistemeve të ujitjes për bujqësi, 

ndërtimi i infrastrukturave në shërbim të industrisë së turizmit, si dhe infrastruktura të tjera 

si renovimin e vendeve që mund të tërheqin turistët, krijimi i muzeve, tregu i zejeve dhe 

artizanateve, infrastruktura industriale të tilla si ngritjen e parqeve industriale dhe sigurimin 

e tyre me shërbimet e nevojshme). 

Mbështetja e ndërmarrjeve lokale. Një nga mënyrat më të mira të nxitjes së zhvillimit 

ekonomik është mbështetja e prodhuesëve dhe ndërmarrjeve vendore, veçanërisht ato të 
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vogla dhe të mesme. Këto lloje të ndërmarrjeve mund të bëhen gjeneratorët më të mëdha të 

punësimit. Mënyra më efikase dhe me kosto efektive për të mbështetur ndërmarrjet lokale 

është nëpërmjet mbrojtjes nga mos dështimi i tyre në treg, duke përfshirë barrierat legale 

dhe mungesa e qasjes në financa; lëshimi i hapsirave fizike për të ushtruar veprimtarinë 

afariste; zhvillimin e njohurive të biznesit, njohuri mbi arritjen e nivelit të standardeve dhe 

përmirësimin e cilësisë; trajnimin e burimeve njerëzore; modernizimi i teknologjive për të 

ushtruar biznes. 

Ndërsa mungesa e financave është një pengesë e madhe për zhvillimin e biznesit, janë të 

rrallë qeveritë lokale të cilat janë të përfshira në ofrimin e kredive direkte për ndërmarrjet, 

për shkak të rrezikut të dështimit të qeverisë në subvencionimin e ndërmarrjeve joefikase 

dhe industrive të cilat janë në krizë në tregun rajonal.  

Megjithatë, qeveritë lokale mund të krijojn një partneritet me institucionet tjera për 

lehtësimin e qasjes së ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme në financa. Së pari,  për dhënien 

e informacionit ndërmarrjeve lokale për llojet e kredive që janë në dispozicion në nivel 

lokal nga institucionet e ndryshme financiare, dhe se cilat janë kushtet që duhet t‟i 

përmbush ndërmarrja për të konkurruar në marrjen e këtyre kredive për të ushtruar 

veprimtari afariste. Së dyti, sigurimi i garancive bankare ose linja të kredisë në partneritet 

me një ofrues të institucionit financiar, me qëllim të rritjes së disponueshmërisë së kredive 

për prodhuesit lokal, dhe ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, veçanërisht në sektorët 

ekonomikë prioritare të caktuar me strategjinë e ZHEL.  

Një tjetër kufizim shumë i rëndësishëm që ndikon në bizneset start-up është nevoja për 

përmirësimin e mjedisit rregullator për të ushtruar veprimtari afariste. Disa mënyra në të 

cilën një qeveri lokale mund të lehtësoj mjedisin rregullator lokal përfshijnë reduktimin e 

kohës që duhet për të proceduar aplikacionet për regjistrimin e biznesit, ulja e tatimeve dhe 

taksave lokale në një nivel minimal për ndërmarrjet e vogla dhe të mesme, reduktimi i 

barrierave legjislative të imponuara biznesit, instalimi i aplikimeve elektronike (e-

qeverisjes), dhe mjete të tjera për thjeshtëzimin e procedurave administrative. 

Rritja e qasjeve në shërbimet të cilat mundësojnë zhvillimin e biznesit ka një rëndësi të 

veçantë. Shumë ndërmarrje dështojnë në vitet e para të punës së tyre për shkak të mungesës 

së njohurive fillestare mbi biznesin në fusha të tilla si financa, menaxhimi i biznesit dhe 

njohurit legjislative, edhe pse idetë e tyre të biznesit janë shpesh të mirë. Ndërmarrjet e 

vogla dhe bizneset e tipit start-up kanë një rekord të dobët të përdorur të ndihmave nga 

njerëzit që nuk janë pjesë e këtij biznesi, shpesh për shkak të pamundësisë financiare për 

angazhimin e njerëzve që i njohin këto lëmi nga jashtë, por ndonjëherë vetëm për shkak të 

mungesës së ndërgjegjësimit. Qeveritë lokale mund t‟ua sigurojnë këto shërbime si 

mbështetje për këto biznes. Së pari, përmes mbështetjes së krijimit të një shoqate vendore 
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të biznesit që të furnizoj me këshilla bizneset start-up si dhe bizneset e vogla dhe të mesme 

për çështje të tilla si ndërtime të planeve të biznesit, kontabilitetit dhe marketingut. Këto 

shoqata biznesore gjithashtu mund të veprojë si Qendra administrative për programe të tjera 

mbështetëse ndërmarrjeve, për financimin e projekteve me anë të kredive të buta dhe të 

trajnimit të aftësive të punëtorëve. Së dyti, Mbështetja e themelimit të zyreje të 

informacionit mbi tregun, nxitjen e eksportit, dhe promovimin e investimeve. Ndërtimi i 

këtyre qendrave është kontribuar nga ana e qeverive vendor me qëllim se qendra do të 

bëhet vetëqëndrueshme nëpërmjet tarifave të përdoruesve për shërbimet apo donacionet 

nga entitetet tjera. Këto qendra mund të luajë një rol vendimtar në furnizimin e 

ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme me informacionet nga tregut. furnizimin investitorëve 

me informacion dhe për mbështetjen në përmirësimin e cilësisë së produkteve, shërbimeve 

dhe inicimin e marketingut të produkteve me qëllim të promovimit të tyre në tregjet 

ndërkombëtare. Së treti, mbështetja e krijimit të inkubatorëve të biznesit, me anë të 

vendosjes së këtyre në një ndërtesë të pashfrytëzuar më parë dhe plotësisht e rikonstruar, 

apo vendosjes tek ndërtesa ku është e paraparë hapësira për zyre dhe dhënie me qira të 

bizneseve start-up apo bizneseve të vogla. 

Pavarësisht kritikave nga disa biznese dhe idelogji ekonomike që e kundërshtojnë 

subvencionimin e ndërmarrjeve, qeveritë lokale në vende të ndryshme të zhvilluara 

përdorin stimuj financiarë për të nxitur investime të reja nga ndërmarrjet. Këto stimuj 

përfshijnë vlera e tatimit pronës, kamata e kredive, grante për trajnim të punëtorëve, 

subvencionimin e taksave mbi pagat e të punësuarëve, si dhe masa të tjera stimuluese për 

prodhim. Këto lloje të stimujve financiarë kanë qenë subjekt i shumë hulumtimeve dhe 

kritikave të konsiderueshme për arsye të shpenzimeve të larta të parave publike. Kjo është 

për shkak të rreziqeve të ndryshme që mund të shkaktoj kur ndërmarrja subvencionohet, 

duke përfshirë: subvencionimi i ndërmarrjeve që zgjedhin degën e prodhimtarisë apo të 

ofrimit të shërbimeve në një lokalitet vetëm për arsye të stimujve të caktuara, 

subvencionimi i ndërmarrjeve që ka të ngjarë të largohen nga lokaliteti i caktuar kur stimujt 

financiar përfundojnë, si dhe subvencionimi i ndërmarrjeve joefikase të krijuara me qëllime 

politike dhe arsye të tjera. 

Mbështetja e ndërmarrjeve lokale është një instrument i rëndësishëm i zhvillimit ekonomik. 

Çdo nxitje financiare duhet të synojnë në mbështetjen e krijimi të produkti të ri nga sektorët 

tradicionale, mbështetja në aktivitetet mësimore teknologjike, shpërblim sipërmarrësve për 

rezultate të suksesëshme, të sigurojnë mbështetje për një periudhë të kufizuar kohore (të 

para-caktuar) të prodhimtarisë. 

Mbështetja e integrimeve të ndërmarrjeve në ”cluster” dhe  integrime të tjera të biznesit 

bëhet nga qeveria lokale me qëllim të ofrimit të njohurive mbi përparësitë që i ka ky 

integrim, financimin në krijimin e një administrate të përbashkët të ndërmarrjeve të cilat 
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integrohen në ”cluster”, ndihmë në krijimin e produkteve të përbashkëta nga ndërmarrjet e 

integruara, si dhe promovimin e tyre në një treg më të gjërë rajonal. 

Përmirësimi aftësive për punë. Shumë vende pune mbeten të paplotësuara për shkak se 

bizneset lokale nuk mund të gjejnë njerëzit e duhur për t‟i mbushur ato. Për këtë arsye, 

qeveritë lokale duhet të marrin veprime të caktuara për mbushjen e këtij boshëlleku në 

tregun punës lokale, e cila do të shkojë në funksion të zbutjes së papunësisë dhe ndaljes së 

migracionit negativ. Kjo mundë të bëhet së pari, me anë të krijimit të një Byroje lokale të 

punësimit me detyrë që të identifikoj nga bizneset lokale për llojet e aftësive të punëtorëve 

që ata kanë nevojë, të reklamoj vende të punës falas për të gjithë bizneset lokale, informimi 

i personave të papunë në lidhje me mundësitë e punësimit të përshtatshme për ta. Së dyti, të 

bëjë aftësimin profesional të përsonave të interesuar për punësim. Trajnimi profesional 

është trajnimi që ofron aftësi për një punë të caktuar. Ajo mund të bëhet nga një shkollë, 

kolegj, shoqata biznesi ose agjencive të tjera. Është shumë e thjeshtë për të filluar në qoftë 

se dihet se për çfarë aftësive bizneset lokale kanë nevojë në tregun e punës. Projektet e 

mundshme përfshijnë krijimin e partneriteteve lokale të aftësimit për punë në mes të 

bizneseve lokale, ofruesve të trajnimit, dhe Bashkisë për të përmirësuar fluksin e 

informacionit mbi mungesen e aftësive të fuqisë punëtore, dhe për vende të lira pune që 

kanë mungesë profesionale; krijimi i objekteve trajnimi për aftësim profesional; sigurimi i 

stimujve për ofruesit e aftësimit profesional për të filluar kurse të reja me qëllim të 

lehtësimit të aftësive që mungojnë, dhe me të cilat përballen bizneset vendore; bërja e 

stazhit dhe praktikës ku të rinjtë mund të fitojnë përvojë pune në industritë dhe bizneset 

lokale me qëllim të përmirësimit perspektivës së tyre për punësim. 

Tërheqja e investimeve. Investimet e Huaja Direkte të suksesëshme mund të ofrojnë 

përparësi të shumta në një zonë, duke përfshirë krijimin e punësimit, rritjen e bazës 

tatimore për organet bashkiake, përmirësimin e njohurive teknologjike dhe cilësinë e 

prodhimit. Në situata të tjera, ajo mund të jetë e kushtueshme për arritjen e një kompromisi 

midis interesave të ekonomisë lokale në mesë qeverisjes lokale, komunitetit lokal dhe 

investitorëve të huaj. Prandaj, qeveritë lokale duhet të jenë të kujdesshëm në mënyrën se si 

ata përpiqen për të tërhequr investimet e huaja direkte. Këtë duhet ta bëjë në mënyra që të 

përfitojnë ekonomia lokale dhe popullata që jeton aty, dhe jo që qëllimi i tërheqjes së 

investimeve të huaja të jetë përfitimi i ndërmarrjeve. Nërmarrjet që vijë për të bërë biznes 

në një qytet duhet që qeverisja lokale t‟i angazhoj në promovimin e atij lokaliteti së bashku 

me produktet e saja në tregjet ndërkombëtare, një pjesë të fitimeve të saja ta investojnë në 

infrastrukturën e qytetit që është në të mirën e gjithë popullsisë që jeton në atë lokalitet, 

punësimin e popullsisë lokale, aftësimin e tyre në fusha të ndryshme, financmin e 

aktiviteteve kulturore dhe sportive. 
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Nxitja investitorëve pët të ardhur dhe investuar në një lokalitet mund të bëhet me anë të 

instrumenteve të zhvillimit ekonomik të Teorisë së ZHEL. Për të shmangur rreziqet nga 

humbja e mjeteve financiare nga qeveria lokale në stimuj joefikase për investitorët 

(diskutuar edhe me lartë), qeveritë lokale mund të ofrojnë stimuj më të kufizuara: sigurimi i 

dhënies me qira të tokës pa pagesë apo me një shumë të ulët të çmimit nën mesatare për një 

periudh të caktuar kohore afatëmesme, ndërtimi i infrastrukturës së mirë ekonomike, stimuj 

financiar vetëm në punësimin ose trajnimin e popullatës lokale, dhënia e informacionit për 

investitorët në lidhje me lokalitetet dhe procedurat që duhet të nënshtrohen për të ngritur 

biznesin e tyre, lehtësimi i procedurave rregullatore për investime lokale përmes krijimit të 

aplikimit për leje pune dhe ndërtimi të ashtuquajtur one stop shops, për të siguruar 

investitorët që ata mund të qëndrojnë në lokalitete dhe të investojnë edhe më tej pavarësisht 

ndryshimeve rregullative dhe politike. Kjo mund të bëhet me ndihmën e Dhomave lokale të 

Industrisë dhe Tregtisë. 

Duhet theksuar këtu se, instrumentet e përshkruara mund të kenë një ndikim pozitiv në 

ekonominë lokale. Për të arritur efekte optimale ata duhet të jenë në përputhje me 

përparësitë krahasuese të lokalitetit dhe duhen të ndërmerren si pjesë e një pakete 

gjithëpërfshirëse të balancuara nëpër katër shtyllat e mësipërme. Gjithashtu është e 

rëndësishme që instrumentet që planifikohen të përdoren si prioritet nga qeverisja lokale 

për zhvillimin ekonomik të qytetit dhe përmirësimin e cilësisë dhe standarditë të banorëve 

të planifikohen në bashkëpunim me të gjithë grupet vendimëmarrëse nga të cilat do të 

preken. Përmes një pjesëmarrje vendimarrëse të këtij procesi duke përfshir aktorët e 

sektorit të shoqërisë publike, private, dhe grupet me interes dhe ndikim, ky proces duhet të 

jetë i bazuar në një vlerësim rigoroz të ekonomisë lokale dhe pengesat kryesore me të cilat 

përballet. Në këtë mënyrë, instrumentet të cilët planifikohen për t‟u zbatuar për zhvillimin 

ekonomik dhe përmirësimin e cilësisë dhe standardit të banorëve duhet të bëhet për të 

trajtuar pengesat kryesore me të cilat përballen sektoret lokale ekonomike, si dhe për të 

kontribuar në shfrytëzimin e burimeve natyrore dhe njerëzore. Për këtë arsye, është e 

rëndësishme, për të pasur një vizion për atë lokalitet në një periudh afatëmesme kohore nga 

5 deri në 10 vjet, si dhe të jepet prioritet se cilët sektor ekonomik mund të jenë konkurruese 

në një treg rajonal. Ky sektor ekonomik nevojitet për të krijuar rritje ekonomike të 

qëndrueshme, rritje të mirëqenies së popullatës, dhe mundësi të tjera. Zbatimi i 

instrumenteve për zhvillim ekonomik pastaj duhet të renditet sipas prioriteve dhe në bazë 

ndikimi më të madh që do të ketë sektori ekonomik në mirëqenien e popullësisë. 

Mirpo, instrumentet mund të kenë edhe një ndikim negativ në ekonominë lokale. Si pasoj e 

kësaj mund të jetë: mos njohja mjaftueshëm e lokalitetit të cilët planifikohet të zhvillohet, 
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zbatimi i instrumenteve të gabuara për disa degë ekonomike që planifikohen të zhvillohen, 

si dhe planifikimi strategjik i zhvillimit i gabuar.4 

2.3. Korniza teorike e Qyteteve Kreative 

2.3.1. Analiza e qyteteve kreative dhe kapitalit kreativ 

Përveç Teorisë së Zhvillimit Ekonomik Lokal, në ekonominë globale është i njohur edhe 

koncepti ”qyteti kreativ”. Koncepti i “qytetit kreativ” është fenomen relativisht i ri, me të 

cilin theksohet që kapitali njerëzor është esenca e të gjithave, e jo infrastruktura e as 

arkitektura e vetë vendit. Ideja e ekonomisë kreative është veçanërisht e zbatueshme në 

ekonominë e qyteteve, e cila çoj në krijimin konceptit të ”qytetit kreativ”. Termi 

përshkruan zonën urbane ku aktivitetet kulturore të llojeve të ndryshme janë pjesë integrale 

e funksionimit ekonomik dhe social të qytetit (UNCTAD, 2008: 9-20). Këto qytete kanë 

ndërtuar një infrastrukturë të fortë sociale dhe kulturore, një përqëndrim relativisht të lartë 

të punësimit në industritë kreative, dhe janë tërheqëse për investitorët, për shkak të nivelit 

të lartë të zhvilluar të përmbajtjes së aktiviteteve kulturore. Ky është një koncept dinamik i 

cili fokusohet në krijimtari, zhvillimin e komunitetit dhe kulturës si tregues kryesorë të një 

qyteti dinamik, të gjallë dhe mikpritës, zhvillimi i të cilit është i qëndrueshëm, e këtë do ta 

trashëgojnë edhe për gjeneratat e ardhshme (Varbanova, 2007).
 

Në punimin e saj 

Gligorevic (2006), bënë pyetjen se cilat janë ato parakushte kyçe që një qytet të bëhet qytet 

kreativ e që nuk është e thjeshtë të definohet: të ketë popullatë kreative, organizata, artistë, 

grupe, dizenjues apo udhëheqës, ose të gjitha këto së bashku?
 
Autori i konceptit të qyteteve 

kreative Çarls Landri (2000), pohon që: “kreativiteti i qytetit ka të bëjë me administrimin, 

planifikimin, ekonominë, përfshirjen sociale, identitetin kulturor dhe regjional, gjë që të 

gjitha së bashku ofrojnë bazën strategjike për atë mjedis”
 
(f. 256).     

Pra, modeli i qytetit kreativ nuk lidhet gjithaq me hapsirën fizike, sa me mënyrën me të 

cilën me hapsirën e caktuar afirmohet ndonjë prej vlerave të tij. Pikërisht këtu, duhet 

shikuar mundësia e realizimit të qytetit kreativ në hapësirat tona – si metodë shoqërore e 

inicimit të atraktivitetit, e cila do të mbështeste idenë e zhvillimit, ndryshimit dhe 

përparimit të përgjithshëm. Është evidente që duhet gjetur një rrugë tjetër e zhvillimit nga 

kjo e tashmja. Si do të duhej të dukej ajo rrugë? Sa ka mundësi për krijimin e qyteteve 

kreative, zhvillimin e industrive kreative në kuptimin më të gjerë në tokën e shtetit tonë? 

Është fakt që kryeqyteti është qytet magnet për  gjithë shtetin. Pabarazia që e krijon ky fakt 

vërehet mirë në çdo qytet tjetër të vogël. Kjo është edhe një rrethanë vështirësuese e cila në 

                                                           
4
 Mënyra e zbatimit të instrumenteve të Teorisë së Zhvillimit Ekonomik Lokal në nxitjen e zhvillimit 

ekonomik, në  mënyrë më të detajuar e shpjegon Emma Wadie Hobson konsulentja e kësaj lëmie në punimin 

e saj: ”LED Investment Actions A Guidance Note for Local Government”. 
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masë të madhe pamundëson shpërndarjen e barabartë të popullsisë, gjë që është përbërës i 

rëndësishëm për dhënien e shansit qyteteve  tjera. 

Një prej shkaqeve për shkak të të cilit prodhimi, pasuria dhe njerëzit koncentrohen në 

qytete është evolucioni i filozofisë afariste, e cila ka ndodhur paralelisht me procesin e 

globalizimit. Ekonomia e dijes dhe e ideve ka zëvendësuar konceptet tradicionale. Është 

krijuar e ashtuquajtura epokë e re, në të cilën sot jetojmë. Qytetet bëhen qendra dhe vende 

kreative në të cilat gjenerohet rritja ekonomike, e për më tepër duke ju falenderuar numrit 

të madh të njerëzve kreativë (pjesëtarët e klasës kreative), të cilët kanë bërë zgjedhjen e 

tyre të jetojnë dhe punojnë në mjedise bashkëkohore urbane. Qytete kreative janë ato të 

cilat kanë sukses të tërheqin dhe mbajnë talentet. Faktor kyç në procesin e përmendur është 

(mos) ekzistimi i tolerancës. 

Në epokën kreative (krijuese), vjen në pah, më shumë se asnjëherë, individualiteti dhe 

aftësia e individit. Teknologjia, informatat dhe inovacionet, nënkuptohen si faktorë  

zhvillimor. Megjithatë, inovacionet dhe idetë nuk vijnë “nga drejtime të paditura”, por kanë 

një burim konkret – janë krijuar nga ana e njerëzve. Nga aspekti ekonomik, kreativiteti i 

njeriut është formë e kapitalit – kapitalit kreativ (krijues). Ekzistojnë forma të ndryshme të 

kapitalit: fizik/kapitali material (lëndët e para), investues/kapitali financues, kapitali 

njerëzor (fuqia punëtore e arsimuar), kapitali social (marrëdhëniet në mes njerëzve të cilët 

punojnë bashkë). 

Në mesin e kritikëve të teorisë së kapitalit kreativ veçanërisht është popullore kundërshtimi 

që çështja e marrëdhënies në mesë klasës kreative dhe rritjes së aktiviteteve ekonomike, 

është problem i tipit klasik "pula apo veza". Kritikët argumentojnë se nuk mund të 

përcaktohet nëse vendet e punës që tashmë ekzistojnë në qytete tërheqin klasën kreative, 

apo në një vend të caktuar më parë vijnë njerëzit kreativë, ndërsa kompanitë vijnë më vonë. 

Megjithatë, studime të shumta që janë kryer tregojnë që sot një rol vendimtar kanë njerëzit 

kreativ, sepse në radhë të parë ata zgjedhin një vend për të jetuar dhe punuar, dhe 

kompanitë vijnë pas kësaj. Një mundësi e tillë ekziston sepse, pjesëtarët e klasës kreative, 

kryesisht punojnë në industri të teknologjisë së lartë, dhe në ato ku nevojitet dija njerëzore. 

Si e tillë, klasa e mësipërme e përmendur e njerëzve, veçanërisht është mobile, dhe nuk 

është e lidhur për një vend të caktuar.  

Sipas Florida (2005, 2007), faktorët më të rëndësishëm të cilët nxisin rritjen ekonomike 

janë: teknologjia, talenti dhe toleranca. Në konceptin e përmendur “3T”, rëndësi e posaqme 

i ipet tolerancës. Në pyetje është një lloj sinqeriteti, përkatësisht gatishmëri e lokalitetit, që 

të pranojë larmitë. Lokaliteti (shteti, regjioni, qyteti), të cilët kultivojnë “klimën” e 

sinqeritetit dhe tolerancës për njerëzit nga fusha të ndryshme, e të cilët kanë aftësi që me 
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kreativitetin e vet të gjenerojnë vlerën, është vendi në të cilin ndodhin rritja dhe zhvillimi 

ekonomik.  

Qytetet e suksesëshme janë tolerantë në larmi, tërheqin njerëzit e talentuar (kapitali 

human), dhe kanë të siguruar infrastrukturën bashkëkohore, që është e domosdoshme për 

jetë cilësore dhe zhvillim të biznesit. 

Nga ana tjetër, fakti është se ka qytete që "po vdesin" dhe këto janë qytete periferike, pak të 

zhvilluara dhe të vogla. Në këto qytete aktiviteti ekzistues ekonomik është vazhdimisht në 

rënie, bie numri i popullsisë, përkeqësohet struktura e moshës dhe ajo arsimore, struktura e 

"dobët" ekonomike lokale etj.. Sigurisht që kemi të bëjmë me qytete që nuk mund të 

karakterizohen si qendra kreative, dhe që janë duke humbur pozitën e tyre konkurruese. 

Pyetja që lind është se pse këto qytete nuk mund të bëhen qendra kreative, gjegjësisht pse 

ato nuk mund të tërheqin talentin dhe teknologjinë. Argumentet që përmenden përfaqësojnë 

një lloj kundërshtimi krahasuar me teorinë e rritjes (konceptin "3T"). Në mënyrë të veçantë, 

mund të thuhet se ekzistojnë tre arsye/faktorë, pse disa qytete kurrë nuk do të bëhen qendra 

krijuese - vetëkënaqësia, kuptim i përgjithshëm dhe kultura (tradita). Në kontrast me "3T", 

ne mund të flasim për konceptin "3C" (që përbëhet nga shkronjat e para të fjalëve angleze 

faktorët e lartpërmendur-complacency, commonsense dhe culture). Në vend të teknologjisë 

figuron vetëkënaqësia (complacency). Atë që teoria mbi kapitalin kreativ supozon se 

kreativiteti ekziston në çdo njeri, dhe se ajo duhet të përdoret nuk do të thotë se kjo ka 

ndodhur edhe në praktikë. Në fakt, ka shumë mjedise (qytete) në të cilët njerëzit thjesht nuk 

duan të jenë kreativë. Edhe pse, ndoshta, të vetëdijshëm për potencialin që ata kanë në 

veten e tyre, vetëm disa njerëz janë të kënaqur me atë që ata kanë, dhe nuk duan të 

promovojnë aftësitë e tyre, njohuritë dhe mënyrën e të bërit biznes. Ka njerëz që më shumë 

anojnë kah punët më të thjeshta (klasa punëtore, të punësuarit në bujqësi, etj), një jetë të 

qetë familjare, mjedis të  qëndrueshëm dhe të pandryshueshëm, refuzojnë për të promovuar 

përdorimin e teknologjisë moderne në punët e tyre. Në rastin e faktorit të dytë kemi të 

bëjmë me të ashtuquajturin kuptim i përgjithshëm (Commonsense). Ajo është besimi se 

disa njerëz dhe disa komunitete lokale mendojnë se nuk është e nevojshme që të kemi një 

arsim formal, dhe se njohuritë e tyre nuk mund t‟i përmirësojmë në rrugë formale (me 

edukim). Një gjë që ne besojmë në këtë komunitet, dhe ka të bëjë me dijeni njerëzore, është 

të mësuarit nga përvoja gjegjësisht "të kuptuarit e përgjithshëm". Këto qëndrime dhe sjellje 

ndikojnë negativisht në formimin e kapitalit njerëzor (human), e cila formon bazën e 

kapitalit kreativ gjegjësisht talentit. Pengesa e tretë për krijimin e një qyteti kreativ i 

referohet intolerancës. Ajo është quajtur kulturë (që do të rrumbullakohet në konceptin e 

"3C"), dhe thelbësisht ka të bëjë që në mjediset e caktuara dominojnë vlerat tradicionale të 

ngulitura, besimet, normat e sjelljes, etj, të cilat janë thellësisht të mbjellura në njerëz dhe 

që i bëjnë ata intolerantë. Në këtë punim kam theksuar në mënyrë të përsëritur se pa 

tolerancë, dhe hapjes ndaj diversitetit nuk ekziston mundësia që vendi të tërheqë klasën 
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kreative. Marrëdhënia në mes të koncepteve të "3T", dhe "3C", mund të paraqitet në 

mënyrë më ilustruese si në tabelën 4. 

Tabela 4: Krahasimi i koncepteve ”3T” dhe ”3C” 

Mjedisi kreativ Mjedisi jokreativ 

Teknologjia Vetëkënaqësia (complacency) 

Talenti "Kuptimi i përgjithshëm" (commonsense) 

Toleranca Kultura - tradita (culture) 

Burimi: Junarsin (2009) 

Riçard Florida, faktorin kyç të zhvillimit e sheh në paraqitjen e kreativitetit në të gjitha 

segmentet e afarizmit, dhe në paraqitjen e klasës së re kreative që e përbëjnë njerëzit të cilët 

janë të shkolluar, si dhe ata të cilët, pavarësisht nga niveli i shkollimit, janë kreativë. 

Kreativiteti është gatishmëria që të krijohen forma të reja, standarde të reja, përmes 

përdorimit të zgjidhjeve, ideve të reja të cilat mund të integrohen në mallra dhe shërbime. 

Ai gjithashtu vlerëson, që kreativiteti është kyç për krijimin e avantazheve konkurrente të 

qytetit (Florida, 2005).  

Shumica e popullatës botërore e konsideron suksesin si gjënë  më të rëndësishme të  jetës. 

Mirëpo, arritja e suksesit në botën e sotme kërkon që kreativiteti të jetë si aftësia kryesore e 

njeriut. Çështja esenciale në biznes sot është bërë kreativiteti, për shkak se çdo gjë tjetër 

është bërë e disponueshme për të gjithë. Pasi që një organizatë nuk mund të bëjë asgjë që të 

pengojë konkurrencën të përsoset, ajo që me siguri mund të bëjë është që kreativitetin e 

njerëzve të vet ta ngrisë në nivelin superior (Bono, 2008).  

Sipas mendimit të një grupi autorësh, të njohur për urbanizmin bashkëkohor (Bulick, et al. 

2003), tiparet e veçanta të qytetit krijues janë si në vijim: 

Zhvillimi i zonës kulturore - Shumë qytete kanë investuar shuma të konsideruara në 

ndërtimin e objekteve kulturore, infrastrukturën, sinjalizimit dhe marketingun, me qëllim të 

krijimit të një zone dinamike, që do të jetë motor i fuqishem në zhvillimin ekonomik  të 

komunitetit. 

Studimet e efekteve ekonomike (Economic Impact Studies) - Që nga studimet e para që 

zbulojnë efektet e "shumëzimit", të rritjes së shpenzimeve për ngjarjet kulturore, deri te të 

ashtuquajturat "Input-output" të sofistikuara studime që monitorojnë konsumin, punësimin 

dhe të ardhurat tatimore, ka treguar se hulumtimi i efekteve ekonomike paraqet një 

instrument të fuqishëm të mbrojtjes dhe krijimit të partneriteteve. Me këtë bëhet një fakt 

përgjithësisht i pranuar, se forca e sektorit kulturor lokal ka një ndikim të rëndësishëm në 
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miratimin e vendimeve korporative dhe personale rreth lokalitetit të kompanisë (teoria e 

lokalitetit), ose vendin e punës. Studimet e fundit tregojnë nevojën për një qasje më të 

saktë, të nuancuar, për monitorimin sistematik të efekteve ekonomike të artit dhe kulturës. 

Ekonomia e strehimit dhe atmosfera miqësore - Më shumë se 25 vite të kërkimeve në këtë 

fushë, ka rezultuar në listat e gjata të strategjisë së zhvillimit ekonomik dhe ndërtimit, të 

cilat përfshijnë planifikimin kulturor, projektimin urban, zonat kulturore, turizmin kulturor, 

dhe të tjerat. Shumë studime dhe iniciativa në fushën e komunitetit të zhvillimit kulturor të 

kohëve të fundit, gjithnjë e më shumë sugjerojnë se kultura është një nga faktorët e 

rëndësishëm në zhvillimin e qyteteve dinamike, krijuese dhe të begatë. 

Stimulimi i qyteteve të mëdha – Programi i zhvilluar në Silicon Valley nismat kulturore, 

përdor mjetet e softverit të marra nga sektorët e teknologjisë së lartë, për të nxjerrë në pah 

lidhjet dy dimenzionale në mes strategjive kulturore dhe inovacioneve teknologjike, 

zhvillimin e burimeve njerëzore, vitalitetit të përgjithshëm të komunitetit, dhe faktorë të 

tjerë të rëndësishëm të progresit. 

Artet joformale - Zbulimi i kohezionit, kapaciteteve dhe resurseve të tjera kulturore, dhe të 

avantazheve në vende të papritura, është një nga numrat e studimeve të fundit që tregojnë 

se si prania e aktiviteteve kulturore dhe pjesëmarrja në to ndihmon në krijimin e kapitalit 

social dhe qytetar, madje edhe tek lagjet si njësitë  më të vogla në një komunitet informal. 

Dividendët artistike - Kontribut i fshehur i arteve në zhvillimin social, është studim që 

shkon përtej ndikimeve të modeleve të hulumtimeve tradicionale ekonomike, dhe 

fokusimin e tyre në konsumin kulturor, në mënyrë që të eksplorojë sinergji të mëtejshme 

midis aktiviteteve kulturore dhe të zhvillimit ekonomik të rajonit. 

Duke u nisur nga atributet e dëshirueshme kulturore të qytetit kreativ dhe dinamik, autorët 

(cituar si një shembull i mirë i qytetit të Portland, Oregon), përmbledhin karakteristikat e 

mëposhtme: 

Shumëllojshmëria - Oferta të pasura kulturore të prodhimeve artistike, pasi kjo nxit 

interesimin e audiencës dhe cilësinë e skenës kulturore. 

Ndryshueshmëria - Më shumë Organizata të dukshme etnike që jetojnë në një qytet, për të 

promovuar qytetin si qendër e tolerancës ndaj diversitetit. 

Gazmend (muzikë direkte/skenë të drejtpërdrejta) - Koncerte, festivale, klubet e natës, 

ngjarjet në rrugë-japin një pamje të qytetit të stërmbushur, në të cilin kemi një energji 

pozitive ku kreativiteti gjenë  dhe merr çdo hap në çdo cep. 
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Moderniteti - Publiku është gjithmonë i etur për gjëra të reja, të ndryshme, dhe në qoftë se 

oferta artistike i përmbush ato, qyteti do të marrë titullin e një vendi bashkëkohor. Mendoni 

në Barcelonën, cili do të jetë mendimi juaj i parë se ai është një qytet me arkitekturë të 

vjetër, apo me vizatimet e Dali dhe ndërtesat e Gaudi-të? Pra, edhe në qoftë se ju mendoni 

për katedralën e vjetër sa-ju do të bie në mend fotografia e Families Sagrada, ide moderne 

të shprehura në tempullin e vjetër të Perëndisë. 

Prania çdokund - Programi i artit në hapësira publike mund të ndryshojë fytyrën 

arkitektonike të qytetit, dhe artistëve t‟u hapë mundësi pafund. Po që se edhe banorët e 

qytetit përfshihen në ngjarjet e rrugës, banorët e qytetit do të fillojnë që qytetin e tyre më 

shumë ta përceptojnë si të vetin, dhe do mburren me origjinën së tyre. 

Zgjerimi i vazhdueshëm - Procesi i ndërtimit të qytetit nuk është i kufizuar, dhe nuk mund 

të jetë i kufizuar nga hapësira apo koha. Numri i artistëve dhe organizatave të artit rritet 

edhe në kohë recesioni ekonomik. 

Autori i konceptit të qyteteve kreative, Çarls Landri (2000), jep propozimin katërfazëshe në 

planifikimin dhe zbatimin e këtij koncepti: faza e parë, të zbatojë procesin e përgjithshëm 

të fazës së planifikimit strategjik; faza e dytë, të aplikojë një mjet analitik "ciklin e 

kreativitetit urbanë"; faza e tretë, të vendosen treguesit matës, se si një qytet apo një projekt 

mund të jetë i vlerësuar si i suksesshëm dhe kreativ; faza e katërt, të krijojë teknika që 

kontribuojnë për të menduarit kreativ dhe të planifikimit. 

Nën procesin e përgjithshëm të planifikimit strategjik, Landri sheh hapat e mëposhtëm: 1) 

përgatitjen dhe planifikimin, 2) identifikimin e mundësive dhe pengesave për arritjen e 

qëllimit, 3) matjen e suksesit dhe gabimit, 4) ekzekutimi / zbatimi, 5) komunikimi, 

shpërndarja dhe reflektimi - reagime. 

"Cikli i kreativitetit urban", në politikën e qytetit përfshin hapat e mëposhtëm: 1) 

mbështetjen e njerëzve për të gjeneruar ide dhe projekte, 2) realizimin e projekteve, 3) 

marketingu i ideve dhe projekteve, 4) sigurimin e infrastrukturës dhe ndihma të tjera 

nëpërmjet masave të posaçme: duke siguruar kapacitete hapsinore, zhvillimi i inkubatorëve 

dhe mundësive për të ndërtuar shembuj të suksesshëm të praktikave, 5) shpërndarjen e 

rezultateve brenda një zone metropolitane, të tregut të ndërtimit, shikuesve dhe dialog të 

hapur publik, për ide të reja të cilat vazhdimisht mund të gjenerojnë. 

Administrata publike e qytetit në bazë të parametrave të saja paraprake të caktuara mund të 

masë suksesin e çdo projekti kreativ, i cili shtron veprimtarinë e tij në qytet. Vlerësimet e 

projekteve më të suksesshme mund të kenë suksese edhe jashtë qytetit, nga ai vlerësohet 

dhe e ka bazën e krijimit. 
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Gjithashtu administrata publike e qytetit në bashkëpunim me grupet e intereseve duhet të 

krijojë inkubatorë biznesi (start up business), që do të kontribojnë në krijimin e mendimeve 

dhe planifikimeve të reja për themelimin e ndonjë biznesi nga industria kreative. Përveç 

kësaj, ato duhet nëpërmes konferencave të ndryshme të shkëmbejnë ide dhe plane për 

sukseset e tyre në këtë industri. 

Edhe pse ekzistojnë sugjerime të shumta dhe ide se si duhet për të inkurajuar krijimin e 

qytetit kreativ, mund të nxjerrim në pah dy lloje / grupet e instrumenteve që mund të 

përdoren për qëllime të tilla. Këto janë: (1) menaxhimi kreativ dhe (2) mbështetja direkte 

sipërmarrjeve kreative. Në rastin e grupit të parë, fjala është për procedurat që kanë 

kryesisht natyra të përgjithshme dhe kanë të bëjnë me krijimin dominues të kushteve 

adekuate, që duhet në mënyrë stimulative për të vepruar në krijimin e të ashtuquajturat 

industritë kreative në ekonominë e qytetit (Smith, & Warfield, 2008: 7). Sistemi i 

menaxhimit (menaxhimi publik), në qytet kreative duhet të jenë kreativë dhe fleksibël. 

Menaxhimi kreativ presupozon ekzistencën e: procesit kreativ të vendimarrjes, zbatimin e 

njohurive të ndryshme dhe të veçanta, vertikale (niveli lokal - rajonal - kombëtar), dhe 

horizontal (bashkëpunimi me të gjitha departamentet kompetente të ministrive / 

institucioneve në nivel lokal) për t‟u lidhur me sistemin e autoriteteve publike, si dhe duke 

nxitur partneritete publiko-private në nivel lokal (Smith &  Warfield, 2008: 8). Kreativiteti 

në procesin e vendimarrjeve pasqyrohet në faktin se menaxhimi kreativ duhet të jetë i tillë, 

që inkurajon dhe motivon komunitetin lokal për të pasur sukses dhe progres. Shikuar nga 

pikëpamja ekonomike,  menaxhimi kreativ është ai që i inkurajon kompanitë që të 

bashkohen në shoqata për bashkëpunim dhe partneritet. Efektet e aktiviteteve të 

lartpërmendura janë shkëmbimi i njohurive dhe përvojave, si në mes të kompanive, ashtu 

edhe në mes të punëtorëve. Kjo, nga ana tjetër, përshpejton procesin e të mësuarit, 

inkurajon shkëmbimin e njohurive dhe ideve, stimulon inovacione dhe, në fund të fundit, 

përshpejton  rritjen ekonomike. Kur është në pyetje grupi i dytë i  instrumenteve ka të bëjë 

me përkrahjen e aktiviteteve, dhe projekteve specifike. Kryesisht, kemi të bëjmë me 

mbështetje të drejtpërdrejtë të nxitjes financiare aktiviteteve kreative, apo të një  grupi 

kreativ të njerëzve, në mënyrë për të nxitur rritjen ekonomike në qytet.  

Pavarësisht se a kemi të bëjmë me një financim të drejtpërdrejtë, apo me një stimulim me 

anë të taksave, si dhe pa marrë parasysh nëse inkurajohen aktivitetet ekzistuese, projekte të 

caktuara ose kemi të bëjmë me një biznes që do të fillojë veprimtarinë e tij (Start-up), 

qëllimi është që të sigurojë kushte të favorshme për zhvillim. Më vonë, kjo punë e caktuar 

duhet të inkurajojë ndërmarrje të tjera të biznesit që të zhvillohen. 

Qytetet kreative si plan prioritar zhvillimor e kanë industrinë kreative e cila ka të bëjë me 

rigjenerimin e qyteve që janë të pa zhvilluara, apo lagjeve të qyteteve të pazhvilluara duke 

komercializuar kulturën si bazë zhvillimore. Strategjia e zhvillimit të qyteteve kreative 
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është  që qytetet do të riorientohen për të tërhequr popullësi të re, dhe jo për të tërhequr 

drejtpërdrejt kapitalin, sepse rritja e numrit të popullatës për punësim, të arsimuar dhe 

krijuese ndikon në rritjen e interesimit dhe pranisë së investitorëve. 

2.3.2. Ekonomia kreative dhe konkurrenca e qyteteve 

Pak më shumë se dy dekada në botë është zhvilluar trendi i industrive kreative. Koncept, i 

cili ishte nisur në vitet e nëntëdhjeta të shekullit të kaluar në Mbretërinë e Bashkuar, drejt 

një ekonomie të bazuar në burime të qëndrueshme të ”paprekshme” (në krahasim me 

burimet natyrore dhe financiare), në më pak se një dekadë kjo lloj industrie është bërë një 

tendencë globale e zhvillimit të ekonomisë kombëtare përmes nxitjes së njerëzve krijues jo 

vetëm në prodhim, por edhe në sektorin e shërbimeve. 

Sipas përkufizimit amerikan të industrive kreative, "ata janë të bazuara në krijimtarinë 

individuale, aftësi dhe talent dhe që kanë potencial për të bërë fitim dhe për të krijuar vende 

pune duke përdorur të drejtën e autorit" (Jovicic, Mikic, 2006: 7). Në kontinentin Evropian, 

me industri kreative kuptohet ”industiria e kultures” (Power & Nielsen, 2010: 3). Kjo 

përfshin fushat e mëposhtme: turizmin kulturor, reklamat (advertajzing), arkitekturën, 

zejtaritë (zanatet), dizajnin, modën, filmin dhe video programet kompjuterike (software) 

interaktive argëtuese, muzika, artet e interpretimit, botimet, televizionin dhe radio (Jovicic 

& Mikic, 2006: 12). 

Me ndryshimet në ekonominë globale, vjen deri te krijimi i degëve të reja industriale. 

Organizata e Kombeve të Bashkuara për edukim, shkencë dhe kulturë (UNESCO), kulturën 

e komercializon dhe e quan ”ekonomia kulturore”. Ekonomia kulturore sipas UNESCO-s, 

është pjesë e industrisë kreative e cila përfshin veprimtaritë  të cilat janë të paraqitura në 

figuren 1 (UNESCO & UNDP, 2013). 
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Figura 1: Industria kulturore sipas UNESCO-s 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burimi: UNESCO & UNDP (2013: 25) 

Ekziston një ndërlidhje në mes të industrisë kreative, kulturore dhe asaj të turizmit. 

Komercializimi i këtyre degëve kulturore në një ndërlidhje me industrinë e turizmit çon në 

rritjen e zhvillimit ekonomik.  

Një shembull i mirë i ndërlidhjes në mes të industrisë kreative, kulturore, dhe asaj të 

turizmit, është ringjallja turistike të hapsirave të braktisura të qytetit të braktisur Petra, që 

sot gjendet në Jordani. Qyteti Petra, ishte themeluar në mesin e viteve 100 dhe 200 para 

erës së re, dhe ishte i banuar me rreth 40000 banorë. Gjatë periudhës së lulëzimit të këtij 

qyteti ishte qendra tregtare, destinacion i karavaneve, dhe zhvillimi i këtij qyteti zgjati deri 

në periudhën e Perandorisë Romake. Në shekullin e XIII-të, u bë qytet i braktisur dhe i 

harruar. Pas shumë shekujsh harrese përsëri në shekullin e XIX-të, e ka zbuluar shkenctari 

zviceran Johann Ludwig Burckhardt. Gjurmët e ekzistimit të këtij qyteti mbeten deri me 

zbulimin e idesë së re për rigjenerimin urban të këtij qyteti të pabanuar në shekullin XX. 

Petra, zhvillimin turistik të vërtetë e filloi në vitin 1985, kur ai u shpall një monument i 

Trashëgimisë Kulturore Botërore të UNESCO-s. Mjedisi është pasuruar nga veprat 

artizanale nga qyteti Wdi Musa, dhe vendbanimet e tjera të afërta të cilat shesin zejtari dhe 

bizhuteri, të frymëzuara nga zakonet lokale dhe historike. Aktivitetet në mbrëmje janë të 

lidhura me fjalimet e legjendave historike me çaj në dritën e hënës, dhe mundësia që 

turistët vetë të gatuajnë darkën sipas recetave të lashta nga zona. Strategjia Kombëtare e 

Turizmit të Jordanit për vitin 2004-2010, ka parashikuar se të ardhurat e turizmit do të 

rriten nga 807.000.000 $ në vitin 2003,  në 1 840 milionë deri në vitin 2010, dhe hapjet e 

reja të vendeve të punës nga turizmi do të rriten me më shumë se dyfishi.  Pjesa e kësaj 

rritjeje i ka rrënjët në festivalet, ngjarjet kulturore dhe prodhimet filmike të cilat janë duke 
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u zhvilluar në Petra (UNESCO, 2013). Qyteti i humbur i Petra-s në Jordani, i quajtur si një 

prej shtatë mrekullive të reja në botës, është një vend madhështor mijëra vjeçar, që ende 

mban sekretet e fshehura në pritje për t'u zbuluar. 

Shembulli i qytetit Petra në Jordani, më së miri tregon suksesin e bashkëpunimit në mes të 

industrive të turizmit, industrisë kreative dhe asaj të kulturës. Turizmi si ”nxitës” ka 

tërhequr vizitorë  në një qytet fare të pabanuar, ndërsa industria kreative kontributin e saj e 

ka dhënë nëpërmes industrisë kinematografike (zhvillohet xhirimi i filmave 

kinematografik), ashtu që zhvillimi të jetë sa më i suksesshëm dhe i qëndrueshëm. 

Shembull i mirë i zhvillimit të qyteteve në regjionin Ballkanik, bazuar në industrinë 

kreative është qyteti Nina në Qarkun e Zarës dhe qyteti Ogulin, të dyja në Kroaci. Ministria 

e Turizmit e Koracisë në bashkëpunim me Këshillin Evropian për fshatra dhe qytete të 

vogla (ECOVAST), kanë bërë strategjinë e zhvillimit të industrisë kreative në këto qytete. 

Potencialet kreative të qytetit dhe lagjet që kanë resurse për zhvillimin e ekonomisë 

kreative u japin mbështetje për rigjenerimin e objekteve kulturore-historike, trashëgimive 

natyrore për ruajtjen dhe zhvillimin e tyre në shërbim të vizitorëve turistikë, gjegjësisht 

industrisë së turizmit. Ky është një lloj i turizmit që është në rritje permanente me një rritje 

vjetore 5-10%, dhe sipas të dhënave të Organizatës për Kooperim Ekonomik dhe Zhvillim 

(OECD), dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Turizëm (UNWTO), turizmi 

kulturor për vitin 2007, bënte pjesë me 40% në turizmin botëror (Shore, 2010: 5).   

Ekonomia kreative gati në tërësi zhvillohet në nivel të qyteteve e jo të ekonomive 

kombëtare, e madje edhe konkurrenca krijohet në qytete si qendra kreative, sepse aty 

koncentrohet klasa kreative. Sot, në epokën kreative, është shumë me rëndësi që lokalitetet 

(qytetet) janë identifikuar si "qendra kreative", ku njerëzit do të kenë mundësinë për të 

realizuar identitetin e tyre, duke punuar në një mjedis pune stimulues në të cilin ajo do të 

jetojë në stilin e vet për shkak të ekzistencës së tolerancës për individualitet dhe diversitet. 

Koncepti përshkron fuqinë e qytetit (lokalitet) në krijimin e rritjes ekonomike.  

Zhvillimi më i shpejt i industrisë kreative fillon nga fillimi i shekullit të XXI. Sipas 

Raportit të UNESCO dhe UNDP mbi ekonominë kreative për vitin 2013, kjo llojë industrie 

nga periudha e vitit 2002 deri në vitin 2011, në nivelin global ka pasur rritje të qarkullimit 

nga 198.240 mln. $ amerikan në 454.019 mln. $ amerikan. Rritja në këtë interval kohor prej 

mesatarisht rreth 30% në nivel vjetor, ka bërë që të jetë një ndër degët ekonomike më në 

rritje së bashku me industrinë e naftës dhe të turizmit. Rritjen më të madhe të kësaj 

industrie e kanë pasur vendet e zhvilluara, të cilat në vitin 2002 kanë regjistruar qarkullim 

vjetor prej rreth 73.890 mln. $ amerikan, ndërsa në vitin 2011 ky qarkullim ka arritur në 

shumen prej 227.867 mln. $ amerikan, apo një rritje mesatare vjetore prej rreth 31%. 

Vendet në zhvillim në të njëjtin interval kohor kanë regjistruar rritje të qarkullim të 
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përgjithshëm vjetor nga 123.169 mln. $ amerikan në 222.597 mln. $ amerikan, apo një 

rritje mesatare vjetore prej 18%. Vendet në tranzicion poashtu kanë regjistruar rritje me 

30% në nivel vjetor. Qarkullimi vjetor i industrisë kreative në vendet e tranzicionit në vitin 

2002 ishte 1.181 mln $ amerikan, ndërsa në vitin 2011 arriti nivelin prej 3.555 $ mln. 

amerikan (UNESCO & UNDP, 2013: 162). 

”Raporti i Konferenës së Kombeve të Bashkuara për Tregëti dhe Zhvillim për ekonominë 

kreative (UNCTAD Creative Economy Report), për vitin 2010 dëshmon se industritë 

kreative kanë qenë më të rezistueshme ndaj ndikimeve të krizës ekonomike botërore se 

industritë tradicionale, dhe sektori real. Eksporti botëror i mallrave dhe shërbimeve kreative 

është më shumë se dyfishuar, në periudhën prej vitit 2002 deri në vitin 2008, dhe vetëm në 

SHBA ka arritur vlerën prej 600 miliardë $ amerikan në vit. Megjithë rënien 12% të 

tregtisë botërore në vitin 2008, tregtia botërore e mallrave dhe shërbimeve kreative, ka 

vazhduar të shtrihet me ngritjen mesatare prej 14%. Industritë e orientuara kreative janë 

burim i rritjes inkluzive ekonomike” (UNCTAD, Cituar në Djeric, 2012: 5).
 
 

Në punimin e tij shkencor Landri (2006), pohon se në qytetet kreative stimulojnë forma të 

ndyshme të industrisë kreative të cilat “në themel kanë kreativitetin individual, mjeshtrinë 

apo talentin dhe të cilat kanë potencial për krijimin e pasurisë dhe të ardhurave përmes 

gjenerimit dhe shfrytëzimit të pronës intelektuale” (f.15). Koncepti i qytetit kreativ në 

themel të vet ka supozimin, se të gjithë individët në mënyrën e vet janë kreativ dhe në 

fushën me të cilën merren dhe veprimtarisë në të cilën punojnë mund të japin kontributin e 

vet të kreativitetit.  

Rritja ekonomike dhe zhvillimi janë të lokalizuara-ndodhin në vende saktësisht të 

përcaktuara dhe të definuara. Duke u udhëhequr nga teoria e kapitalit kreativ, është logjike 

që duhet të supozojmë  se prosperiteti ekonomik ekziston në ato zona (qytete), në të cilat 

jetojnë dhe veprojnë njerëzit krijues (kreativ). Karakteristikat kryesore të të ashtuquajturve 

njerëzit të klasës krijuese (kreative), është se ata janë të lëvizshem dhe lehtësisht 

ndryshojnë vendin e banimit. Ajo çfarë është thelbësore dhe çka njerëzit kreativ kërkojnë 

është që vendi ku ata jetojnë apo banojnë  t‟u sigurojë mundësi të mjaftueshme për sfidat e 

biznesit, arritjeve profesionale si dhe  mjedis të këndshëm për të jetuar, relaksim dhe 

rekreacion. Anëtarët e klasës krijuese (kreative), duan të jenë në ato vende që lejojnë ata të 

jenë "çfarë ata janë". Me fjalë të tjera, njerëzit krijues kanë tendencë për të formuar modelet 

e veta të sjelljes, para se ata t‟u përshtaten disa modeleve ekzistuese dhe aktualisht të 

zbatueshme. Kjo domethënë se ata duan të bëjnë një stil jetese të ndryshme nga ajo 

tradicionale dhe e zakonshme.  

Në epokën kreative qytetet janë vende në të cilat gjenerohet konkurenca. Ajo bazohet në 

efektet e urbanizimit, një proces që ekziston në një situatë ku në të njëjtin vend veprojnë 
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biznese me veprimtari të ndryshme. Konkurenca është në qytetet në një nivel më të lartë të 

efekteve të ekonomisë, kur bëhet thithja e teknologjive të reja, tërheqja e kapitalit njerëzor, 

dhe mundësitë për arritje të inovacionit në biznes zbatohen (realizohen) në investime. 

Investimi në kreativitetin mund të jetë i prekshëm ose i paprekshëm, i drejtpërdrejtë dhe i 

tërthortë, por ajo është gjithmonë një çështje e konkurencës dhe zhvillimit strategjik të 

qyteteve, regjioneve ose shteteve. Ato nuk janë vetëm ndërmarrjet më konkuruese, sot ne 

flasim për konkurencën e ekonomive kombëtare, dhe regjione të tëra (p.sh. Ballkanit 

Perëndimor). Megjithatë, asnjë investim nuk është serioz në qoftë se nuk është material, ose 

në të holla. Krijimi i mekanizmave të rinj të financimit, të tilla si, për shembull, modeli i 

kapitalit të lirë të destinuara për promovimin dhe zhvillimin e shoqërisë, e cila nxit 

investimet humane dhe burimet financiare në ndërmarrjet kreative, për të krijuar kapacitete 

të reja shumë-dimensionale, është vetëm fillimi i politikës së investimeve të drejtpërdrejta 

që kreativiteti të kthehet prapa përmes të ardhurave dhe tatimin mbi vlerën e shtuar. 

Çështja e balancës fiskale është shumë e rëndësishme për çdo marrëdhënie mes sektorit 

kreativ-qeverisë dhe ekonomisë në tërsi. Shtetet duhet të njohin potencialin e eksportit të 

sektorit kreativ, dhe potencialin për punësim dhe përmes masave tatimore të inkurajoj 

investime më të mëdha në këtë fushë. Qeveria duhet të ofrojë stimujt e taksave për këdo që 

dëshiron për të investuar në industritë kreative, apo projekt të veçantë për çdo organizatë 

dhe individ. Nxitjet duhet të zbatohen për të dy anët (bizneset dhe konsumatorët). Secili 

prej nesh duhet të ketë të drejtë në pjesën e detyrimit të tij tatimor (në Rumani për 

shembull, është deri në 1 për qind), në vend që t‟ia shlyej shtetit, ai ta zgjedh t‟ia paguaj 

shoqërisë - duke investuar në burime të reja dhe kreative dhe të inovacionit të shoqërisë, 

pavarësisht nëse është në sektorin fitimprurës ose jo-fitimprurës (Mikic, 2015: 92). 

Një shembull i praktikës së mirë është një fond britanik kombëtar Nesta 

(www.nesta.org.uk), i cili njeh projekte inovative në kulturë, shkencë dhe teknologji dhe 

duke investuar në to më shumë se 300 milionë  stërlina në vit (Mikic, 2015: 93). 

Në kundërshtim me supozimet që teknologjitë moderne, të telekomunikacionit, interneti 

dhe arritjet e tjera plotësisht degradojnë rolin e qyteteve, ata marrin edhe më shumë rëndësi. 

Në fakt, pothuajse proceset paralele të uljes së kostove të komunikimit, transportit dhe të 

tregtisë në një anë, dhe shfaqja dhe rritja e kostos që shkaktojnë mbipopullim në anën 

tjetër, çojnë në supozimet se aktivitetet ekonomike dhe njerëzit më shumë veprojnë në 

hapësirë. Argumenti ishte, pritshmëria që nuk do të jetë aq e rëndësishme për njerëzit që të 

jenë fizikisht (lokaliteti), afër me njëri-tjetrin në mënyrë që të kryejnë biznes. Megjithatë, 

ka ndodhur e kundërta. Globalizimi dhe epoka kreative e kanë bërë "vendin" më të 

rëndësishëm. 
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2.4. Korniza teorike e Identiteti Rajonal 

Një prej faktorëve kyç të zhvillimit ekonomik të qyteteve, është njohja e tij ose identiteti i 

tij. Për çfarë mund të njihet një qytet?  

Ka pak shkenctarë të cilët merren me hulumtime teorike të identitetit të qyteteve, prej të 

cilëve gati të gjithë kanë definicione pozitive për këtë çështje.  

Linç (1972) thekson se: ”në bazën e identitetit të qytetit është kujtimi i cili i përkrahur me 

një mjedis stabil bëhet simbol i kohës së kaluar” (f.56). Për te qyteti është simbol i unitetit 

të së kaluarës, tashmes dhe të ardhmes. 

Relf (1976) termin ”identitet”, e shikon nga pikëpamja fenomenologjike dhe tregon për 

lidhjen reciproke në mes të dy koncepteve të identitetit: identiteti i diçkahit (identity of), 

dhe identiteti me diçka (identity with). Identiteti i diçkaje ka të bëjë me thjeshtësinë e cila 

një gjëje ia mundëson që të ndryshojë prej të tjerave. Megjithatë edhe ai i ashtuquajtur 

identitet thelbësor është i parezistueshëm nga identiteti i cili përcakton relacionin me diçka 

tjetër. Krahas mjedisit, aktiviteteve dhe rëndësisë, autori futë edhe një kategori, genius loci, 

të cilën e quan, fryma e hapsirës, e që përfaqëson hapësirën e identitetit autentik dhe të 

personifikuar (Relph, 1976: 48). Po ashtu, thekson që identiteti i vendit është pjesë e 

rëndësishme e identitetit të personit dhe grupit, kurse mirëkuptimi i identitetit varet edhe 

prej asaj se a e interpretojnë  identitetin banorët, turistët apo dikush tjetër. Shembulli do të 

mund të gjendej në të kuptuarit e ndryshëm të identitetit të qytetit; kështu që banorët e 

getos kanë një pamje tjetër për qytetin nga ajo që kanë të punësuarit në institutet për 

planifikimin e qytetit ose turistët. Në punimin e tyre Galan, Leresh dhe Dentan (1994), 

paraqesin termin e identitetit të qytetit si vetorganizim. Demeteis (1994), në punimin e tij  

thekson se qyteti si vetorganizim nënkupton formën fizike me disa funksione të caktuara, të 

cilat i mundësojnë që të zhvillohet në vijueshmëri dhe në kohë të modifikojë format, ndërsa 

Galland et al. (1994), identitetin e qytetit e definon si matricë kulturore i cili padashur 

kontribuon në strukturimin e zhvillimit të vet.
 
 

Gjithashtu, edhe projektet kapitale të ndërtimit mund të jenë të një rëndësie vendimtare për 

krijimin e identitetit. Sipas Temelov (2004), investimet në projektet kapitale mund të jenë 

në të njëjtën kohë edhe mjete për krijimin e një pamjeje interne pozitive të qytetit, por edhe 

mjet i promovimit. Këto projekte përfshijnë aplikimin e stileve më të rinj të arkitekturës 

botërore dhe krijimin e ndërtesave kapitale, ikona të cilat bashkojnë provokimin dhe 

fizibilitetin. Shembullin më të njohur e paraqet Muzeumi Gugenhajm (Guggenheim), në 

Bilbao të Spanjës (Gonzalez, 2006). Ndërtimi i muzeut i ka mundësuar qytetit dhe regjionit 

që të bëhen destinacione të rëndësishme turistike. Pasi që në Bilbao, deri në atë kohë 

kryesisht qytet i çelikut dhe kantier anijesh, ka filluar ndërtimi i muzeut, aty kanë filluar të 

hapen hotele të shumta të njohura, dyqane e restorante (Donald McNeill, 2000: 478-480). 
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Shembulli i këtij qyteti ka ndikuar në Grac, Insbruk dhe Porto, si dhe në shumë qytete të 

tjera të cilat kanë filluar ndërtimin e objekteve kapitale të ndërtimit me dëshirën për një 

afirmim shtesë. Megjithatë, objektet e këtilla mund të kenë edhe pasoja negative të cilat 

pasqyrohen në tërheqjen e një grupi të caktuar të investitorëve, para së gjithash, të orientuar 

kah turizmi, por jo edhe në degët e tjera ekonomike (Evans, 2001). 

Sot bota është një treg. Përparimi i shpejtë i globalizimit do të thotë që çdo shtet, secili 

qytet dhe regjion të konkurojnë reciprokisht për pjesën e vet të konsumatorëve në botë, 

turistët, investitorët, studentët, sipërmarrësit, manifestimet ndërkombëtare kulturore e 

sportive, të cilat kanë për qëllim vëmendjen e mediave ndërkombëtare, respektimin e 

institucioneve të tjera publike si dhe qytetarëve të vendeve të tjera. 

Çdo qytet, regjion apo shtet ka identitetin e vet sipas të cilit pjesa tjetër e botës e njeh: 

Parisi është me stil, Japonia për teknologji, Zvicra për pasuri dhe saktësi, Rio de Zhaneiro 

për karnavalet dhe futboll, Toskana për jetën e mirë, dhe shumica e vendeve afrikane për 

varfëri, korrupsion, luftë, uri dhe sëmundje. Shumica prej nesh jemi shumë të zënë me 

shqetësimin për vete dhe vendet ku punojmë, dhe nuk kemi shumë kohë që të shpenzojmë 

duke tentuar që të formojmë qëndrime të tërësishme dhe të balancuara për gjashtë miliardë 

njerëzit e tjerë dhe gati dy qind shtete të tjera. Kjo është njësoj sikur njeriu nuk ka kohë të 

lexojë  gjithë librin dhe bën një rezime të atij libri sipas kopertinave të tij, titullit të librit 

dhe stereotipeve të tij. 

Këto stereotipe-a janë pozitive apo negative, të saktë apo të pa saktë-në mënyrë thelbësore 

ndikojnë në sjelljen tonë ndaj vendeve të tjera, njerëzve si dhe produkteve të tyre. Kjo 

mund të duket e padrejtë, por nuk ekziston asgjë që mund të bëjë që kjo të ndryshojë. Është 

shumë e vështirë për një shtet që të bind njerëzit në pjesët e tjera të botës, që të shkohet më 

tutje nga kjo pasqyrë e thjeshtë të cilën ata e kanë në mendje. Disa shtete shumë të 

përparuara nuk fitojnë gati të njëjtin kujdes të vizitorëve, studentëve, afaristëve apo 

investimeve për të cilët kanë nevojë, sepse reputacioni i tyre është i keq apo negativ, ndërsa 

të tjerët edhe më tutje vazhdojnë të bëjnë tregti me imazh të mirë, të cilin e kanë fituar para 

shumë dekadash apo madje shekujsh, dhe sot përpiqen relativisht pak.  

E njëjta gjë vlenë edhe për qytetet dhe regjionet: të gjitha vendet të cilat kanë famë të mirë  

dhe pozitive vlerësojnë se gati gjithçka që ndërmerret në skenën ndërkombëtare është e 

lehtë, kurse vendet me reputacion të keq vlerësojnë që gati çdo gjë është e vështirë, kurse 

disa gjëra praktikisht duken të pamundura. 

Kështu që të gjithë kompetentët, qeveritë, kompanitë dhe institucionet e tyre duhet të 

zbulojnë se çfarë mund t‟i ofrojnë botës shtetet e tyre, dhe si të zhvillojnë një strategji për 

administrimin e  tyre. Kjo është pjesa kyçe e punës së tyre që të tentojnë të ndërtojnë një 

reputacion i cili është efikas, tërheqës dhe i dobishëm për ekonominë e tyre, për objektivat 
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politike dhe shoqërore. Zbulimi i ofertës se çfarë mund t‟i ofrojmë botës më mirë se gati 

dyqind shtetet e tjera të botës, është njëra prej mjeshtrive kryesore të qeverive në shekullin 

XXI. 

Anholt (2007), thekson se sot shumica e shteteve i promovojnë produktet dhe shërbimet e 

veta dhe e orientojnë reputacionin e vet si munden më së miri, por ata rrallë e bëjnë në 

mënyrë të koordinuar. Ato promovimin e bëjnë në këtë mënyrë: shkollat, fakultetet dhe 

universitetet promovojnë kurset e tyre për studentë dhe hulumtues në vend dhe jashtë tij; 

bashkësitë turistike promovojnë vendin për turistët dhe udhëtarë afaristë; agjencia për 

promovimin e investimeve ia promovon vendin kompanive dhe investitorëve të huaj; 

institucionet kulturore ndërtojnë raporte kulturore me vendet e tjera, dhe promovojnë 

produktet dhe shërbimet kulturore dhe arsimore; Ministria e Punëve të Jashtme, ia 

prezanton politikën e vet publikut jashtë vendit në një dritë sa më të mirë të mundshme, e 

ndonjëherë tenton që të drejtojë famën kombëtare në tërësi. 

Shumë më tepër mund të arrihet nëse puna e këtyre aktorëve është e koordinuar dhe 

harmonizuar me strategjinë e përgjithshme kombëtare, e cila vë objektiva të qartë për 

ekonominë e vendit, shoqërinë e tij dhe raportet e veta politike e kulturore me vendet e 

tjera. Kjo është dëshmi se asnjë nga disiplinat konvencionale nuk mund të promovojë 

identitetin e vendit me sukses. 

Popullariteti i imazhit të qyteteve është nxitur drejtpërdrejt nga procesi i globalizimit me 

qëllim të diferencimit dhe pozicionimit unik të tyre. Definimi i qartë i imazhit të një vendi, 

pozicionimi më i mire, pupollarizimi në kornizat e tregjeve ndërkombëtare, mundëson që të 

njihen më mirë destinacionet e ndryshme që afrojnë kulturat dhe popujt.  

Kurdo që e vizitojnë destinacionin turistik, turistët e kanë një ide (imazh), qoftë ajo pozitive 

apo negative. Imazhi është një grumbull bindjesh, ideve dhe impresioneve që njerëzit i 

kanë për atë destinacion. Sipas Kotler (1993: 93), ”imazhi paraqet një fotografi të një numri 

të madh të asociacioneve pjesëzave të informatave të cilat lidhen me atë destinacion.” 

Ndërsa Coshall (2010: 86), imazhin e definon si ”perceptim individual për karakteristikat e 

destinacionit”. Perceptimi shumë shpesh është përjetim subjektiv i turistëve dhe paraqet një 

njohuri të personalizuar e cila lindë nën ndikimin e përvojës personale, mësimit ose 

mesazhit propagandistik, të cilin e transmeton destinacioni turistik. Është e rëndësishme të 

theksohet se si menaxhmenti i destinacionit mund të ndikojë drejtpërdrejt në disa prej 

këtyre elementeve, si dhe t‟i kontrollojë ato (psh. aktivitetet promovuese). Shtetet në tërë 

botën po bëhen të vetëdijshme, se sa motivues i fortë është imazhi pozitiv për zgjedhjen e 

destinacionit turistik. Edhe pse regjionet dhe qytetet bëhen të njohura dhe të  pavarura, nuk 

mund të “ikin” nga imazhi i vendit në të cilin gjenden. Aq më tepër, një pjesë e 

konkurencës potenciale të regjionit dhe qyteteve varet nga imazhi i vendit të prejardhjes. 
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Megjithatë, detyra e promovimeve, pozicionimeve dhe drejtimeve të reputacionit në nivelin 

global tashmë prej kohësh është e njohur në botë. Përmes kësaj konkurence për 

menaxhimin e promovimit dhe reputacionit është paraqitur teknika e branding menaxhimit. 

Është e qartë që ka më shumë ndryshime, se sa ngjashmëri në mes të vendeve dhe 

kompanive,  por disa prej teorive dhe teknikave të branding menaxhimit nëse aplikohen me 

inteligjencë dhe përgjegjësi mund të bëhen një mjet i fuqishëm i konkurencës dhe agjendës 

për ndryshime si në vend ashtu edhe jashë tij (Jobber, 2003: 229). 

Disiplina e menaxhimit të markës (Brand Management), përfshin problematikën e analizës 

së karakteristikave të identitetit, perceptimin e tij, karakteristikat e markimit në procesin e 

pozicionimit dhe profilizimit të tij, si dhe krijimin e përgjigjeve optimale strategjike për një 

administrim afatgjatë me markimin dhe vlerën e tij, me qëllimin përfundimtar që markimi 

gjatë kohës të orientohet nga zona nacionale në atë globale (Aaker & Joachimsthaler, 

2002).   

Me rritjen e reputacionit, pozicionimit më të mirë dhe promovimit të qytetit, identiteti bëhet 

më konkurues në botë. 

Identiteti konkurues, është term i cili shfrytëzohet për përshkrimin e sintezës në 

menaxhimin e markës me diplomacinë publike tregtare, investimet, turizmin dhe 

promovimin e eksportit. Identiteti konkurues është model për përhapjen e konkurrencës 

nacionale në botën globale dhe asaj e cila tashmë fillon të paguajë dividendat për një numër 

të vendeve, qyteteve dhe regjioneve, të pasura dhe të varfëra (Anholt, 2007: 3).
 
 

A mundet markimi i qytetit gjithmonë të jetë bazë për fillimin e rritjes ekonomike? 

Popullariteti i markimit të shteteve, qyteteve dhe regjioneve drejtpërdrejt është nxitur nga 

procesi i globalizimit me qëllim të diferencimit dhe pozicionimit të tyre unik. Definimi i 

qartë i imazhit të një vendi, pozicionimi më i mirë, njohjet në kornizat ndërkombëtare 

tregtare, mundëson që të njihen më mirë destinacionet e ndryshme, ofrohen kulturat dhe 

popujt. Tregu po lëvizë nga niveli lokal në atë global, nga markimi i produkteve dhe 

shërbimeve në markimin e qyteteve, regjioneve dhe shteteve. Në procesin aktual të lidhjes 

së botës dhe krijimit të një fshati të madh global, është sfidë e vërtetë markimi i qytetit, 

njohja e botës me karakteristikat e saj unike, promovimi i vlerave të vërteta e njëkohësisht 

të mundësohet që qyteti të zhvillohet në drejtimin e dëshiruar. Që të realizohen objektivat e 

përmendura nevojitet që të gjitha aktivitetet e marketingut të modelohen në mënyrë që të 

jenë në funksion të interesave shoqërore – ekonomike të qytetit, destinacioneve dhe 

regjionit. Qëllimet themelore të promovimit të qytetit apo regjionit duhet të jenë: zhvillimi i 

turizmit, ekonomisë, rritja e investimeve, përmirësimi i imazhit të qytetit, përkatësisht 

destinacionit. 



45 

 

Qasja strategjike e markimit të qytetit kërkon një periudhë më të gjatë kohore me qëllim që 

qyteti të bëhet i njohur dhe atraktiv. Qëllimi i strategjisë së markimit është parashikimi i 

përjetimit të grupit të synuar, dhe në pajtim me të krijimi i aktiviteteve të nevojshme për 

plotësimin e kënaqësisë së tyre. Njëkohësisht kjo ndikon në përparimin e jetës së 

përgjithshme në një qytet, dhe raportit të popullatës dhe turistëve ndaj tij. Kur definohet 

markimi – strategjia për një qytet, nevojitet të testohet sensibiliteti i grupit të synuar dhe në 

pajtim me të të ndërmerren aksione konkrete, të punohen plane, sigurohen investime, 

organizohen ngjarje kulturore – sportive. Është e rëndësishme të nisen dhe të lidhen 

marrëveshje me menaxherët e transportit publik, arkitektët, planifikuesit e sipërfaqeve 

publike në qytet, e të gjitha me qëllim të tërheqjes së turistëve, por edhe të banorëve të 

ardhshëm. Ideja është që vendi të bëhet tërheqës. Të gjitha aktivitetet duhen të kenë ndikim 

të madh në publikun e brendshëm dhe të jashtëm, dhe të caktojnë rrugën në të cilën do të 

lëvizë zhvillimi ekonomik, shoqëror dhe kulturor. Që markimi – strategjia e qytetit të jetë 

efektive, duhet integruar dhe harmonizuar me marketingun dhe komunikimet, politikën 

publike, planifikimin hapsinor, dizajnin e qytetit, zhvillimin ekonomik dhe biznesin. Është 

e rëndësishme që palët kryesore të interesuara, para së gjithash politikanët, të kuptojnë 

rëndësinë e markimit – strategjisë, dhe të definojnë se në cilin drejtim do të orientohet dhe 

zhvillohet. Të gjitha vendimet të cilat i sjellin njerëzit gjatë blerjes së produkteve së 

shfrytëzimit të shërbimeve pjesërisht janë racionale, por pjesërisht edhe emocionale. 

Rëndësia e këtij raporti me siguri që është më e rëndësishme me rastin e marrjes së 

vendimeve se cilin qytet të vizitojmë, në cilin të zhvendosemi, ku të investojmë ose 

edukohemi (Keller, 2013:48). 

Në mes avantazheve më të mëdha të markimit të qytetit numërohen: fama, popullariteti, të 

ardhurat dhe ndjenja më e mirë e përkatësisë së qytetarëve. Kundërshtarët e markimit thonë 

se nëse qyteti fokusohet në vetëm disa karakteristika të zgjedhura, ato të cilat në atë 

moment janë jo interesante dhe të papërshtatshme, mund të humben përgjithmonë (Clarke, 

2000). 

Pse ekziston edhe markimi negativ? Anholt (2007), përshkruan edhe anën negative që 

mund të ketë markimi. Vendet e fuqishme dhe të njohura, edhe pse i kanë markat e veta 

nuk mund të thonë që kanë identitet pozitiv regjional – Koreja e Veriut, Afganistani dhe 

Iraku, për shembull, kanë prestigj të fuqishëm dhe të njohur i cili momentalisht nuk është 

pozitiv. Reputacioni i vendit të fuqishëm ndikon në atë se si mendojnë njerëzit brenda dhe 

jashtë vendit për të, mënyra se si të sillen ndaj tij dhe mënyra në të cilën do të reagojnë për 

çdo gjë që krijohet. Sipas Anholt (2007), për identifikimin e markës më të mirë dhe më të 

suksesshme mjafton përgjigja në këto pyetje: së pari, nëse keni pasur zgjedhje në mes të dy 

DVD player të prodhuesëve të panjohur, me karakteristika të njëjta, a pritni që të paguajnë 

më shumë për brendin japonez apo brendin kinez? Së dyti, nëse si profesorë(nese eshte ne 

shumes) të ekonomisë keni pasur dy kandidatë me kualifikim të njëjtë, a do të kishit 
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dëshiruar më shumë të zgjidhnit turkun apo suedezin? Së treti, nëse cirku shtetëror Mongol 

dhe cirku shtetëror Nigerian, do të mbajë shfaqje në qytet, cili do të pritnit se do jetë 

promovim më i mirë? Së katërti, a do dëshironit që qyteti juaj të bëjë partneritet me 

Sidnejin apo Sarajevën? Së pesti, a tingëllon pushimi në rivierën e Shqipërisë më shumë 

apo më pak luksoz, nga një në rivierën franceze? Së gjashti, a do të ndërtonit fabrikën e 

teknologjisë afër Cyrihut apo afër Kampalës? 

Për secilën nga këto pyetje, ndoshta ekzistojnë arsye shumë të forta për zgjedhjen e të dy 

opsioneve, por shumica e njerëzve kanë ide të shkëlqyera se cilën do merrnin, madje edhe 

kur ata nuk dinë shumë për një vend.5 
 

Prestigji i vendit ka ndikim direkt dhe të matshëm gati në secilin aspekt të angazhimit të 

vet, në vendet e tjera dhe luan rol kyç në përparimin ekonomik, arsimor, shoqëror, politik 

dhe kulturor. Pa marrë parasysh se a mendohet për shkuarjen jashtë shtetit për studime, 

shkuarjen diku me pushime, blerjen e produktit i cili është prodhuar në një vend të caktuar, 

aplikimit për punë jashtë shtetit, zhvendosjes në një qytet të ri, dhurimit të të hollave për 

vende të shkatërruara nga lufta, ose të goditur nga uria në regjion, ose duke zgjedhur në 

mes filmave apo shfaqjeve teatrale, apo CD – ve nga ana e artistëve në vendet e ndryshme, 

mbështetemi në perceptimet tona për ato vende me qëllim që procesi i marrjes së vendimit 

të jetë pak më i lehtë, më i shpejtë, më efikas. 

Markimi është temë e cila gjithmonë gjendet në media, si konsumatorë jemi në kontakt të 

përditshëm me markimet. Të gjithë ne kemi idenë tonë për atë se cilen markë kemi rreth 

nesh. Shumica e njerëzve mendojnë që marka është sinonim për shpallje (reklama), 

dizajnin grafik, promovimet, marrëdhëniet me publikun, si dhe propagandën. Njerëzit që 

merren me marketing, reklamuesit dhe njerëzit e tjerë të cilët punojnë profesionalisht me 

markimin, shfrytëzojnë përkufizime të ndryshme dhe më shumë teknike, kurse 

përkufizimet e tyre dallojnë nga një industri në tjetrën. 

 

 

 

 

 

                                                           
5
 Për më tepër të shikohen veprat/librat e autorit Anholt Sajmon:  

Anholt Simon (2007) Competitive Identity: The New Brend Management for Nations, Cities and Regions, 

Palgrave Macmillan, New York, dhe  

Anholt Simon (2005) Brand New Justice, Esevier Butterworth-Heinemann, Oxford. 
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2.5. Përmbledhje e kapitullit 

Në këtë kapitull u diskutua lidhur me rolin e qyteteve në ekonominë globale. Gjatë 

diskutimit vihet në konkluzion se qytetet paraqiten si bartës të zhvillimit ekonomik, rritjes 

së standardit dhe cilësisë së jetës së popullatës në ekonominë globale. Pas një konkluzioni 

të tillë janë hulumtuar teoritë më të sukseshme të zhvillimit të qyteteve në ekonominë 

globale. Të gjitha këto teori siç janë: Zhvillimi Ekonomik Lokal (ZHEL), Teoria e 

Qyteteve Kreative, si dhe Identiteti i Qytetit, janë shpjeguar në mënyrë të detajuar dhe me 

shembujt e praktikës së mirë të suksesit të tyre në zhvillimin ekonomik. Zhvillimi 

ekonomik lokal, trajton çështjen e krijimit të kushteve më të favorshme dhe përmirësimin e 

infrastrukturës publike në funksion të tërheqjes së të interesuarve për të zhvilluar bizneset 

në atë qytet, dhe përmirësimit të mirëqenies së popullatës që jetojnë aty. Kjo teori në 

praktikë zbatohet përmes instrumenteve dhe faktorëve të tij. Përmes instrumenteve të tij, 

Zhvillimi Ekonomik Lokal merret me planifikimin e strategjisë së zhvillimit të qyteteve 

dhe zbatimin e politikave fiskale, ndërsa faktorët e tij ndikojnë në nivelin e zhvillimit 

ekonomik të qytetit. Sipas raporteve të UNCTAD dhe UNESCO-s, ekonomia kreative është 

një ndër degët ekonomike me përqindje më të madhe rritjeje vjetore në krahasim me degët 

e tjera ekonomike. Duke u nisur nga kjo, të gjitha qytetet që kanë potenciale natyrore dhe 

shoqërore për zhvillimin e kësaj industrie që atë ta zhvillojnë. Qytetet të cilat e kanë si plan 

zhvillimi ekonominë kreative quhen qytete kreative. Ekonomia kreative është një nga 

rrugët që çojnë në konceptin e ri të zhvillimit, dhe është i bazuar në kreativitet, njerëzit 

kreativë dhe industritë kreative. Ajo paraqet mënyra të reja të të menduarit dhe të vepruarit 

në të cilën inputet kryesore janë talenti individual apo aftësitë. Këto të dhëna mund të jenë 

të njohura apo të pazakonta, por tashmë është vërejtur se kjo paradigmë zhvillimi, po del që 

lidh ekonominë dhe kulturën, që përfshin aspektet ekonomike, kulturore, teknologjike dhe 

sociale, të zhvillimit në nivel makro dhe mikro. Identiteti i qyteteve përmes markimeve të 

produkteve të saj përbën faktorin kryesor në ndërtimin e konkurrencës së qytetit në tregun 

global. Identiteti i qyteteve shërben për arritjen e nivelit sa më të lartë konkurues në tregun 

global, për tërheqjen e investimeve, mardhëniet me qytetarët, të gjithë aktorët e interesuar 

për të njohur qytetin, si dhe marrëdhëniet me konsumatorët kryesor.   
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KAPITULLI III: DREJT NJË MODELI TË RI ZHVILLIMI      

Paradigma e zhvillimit të Ulqinit, në ekonominë globale bazohet në ndryshimet më të 

rëndësishme që ndodhin sot në botë. Këto ndryshime janë të rëndësishme për të kuptuar 

ecurinë e zhvillimit të qyteteve si dhe mënyrën e zbatimit të modeleve teorike të qyteteve 

për zhvillimin e Ulqinit.                  

Përmes modeleve teorike të zhvillimit të qyteteve në ekonominë globale, do t‟u jepet 

zgjidhje problemeve aktuale me të cilat përballet Ulqini. Këto teori do më ndihmojnë të 

përcaktoj modelin më të mirë për qytetin e Ulqinit, me qëllim për të siguruar një zhvillim të 

qëndrueshëm, si dhe rigjenerimin ekonomik të këtij qyteti. Përdorimi i këtyre modeleve 

teorike në zhvillimin ekonomik të Ulqinit do të shpjegohet në tituj të veçantë.    

3.1. Ekonomia globale dhe Ulqini në paradigmen e saj të zhvillmit 

Progresi dhe zhvillimi kërkon iniciativë, dhe kjo nuk bie nga qielli! Iniciativat gjithmonë 

kanë pengesa! Vendet në të cilat këto pengesa për iniciativa të reja janë tejkaluar-sot janë të 

zhvilluara! Iniciativat kryesore kanë qenë kryesisht për pronë private, dhe forcimin e 

institucioneve bazuar në pronësi private. Prona private është një mjet për të kufizuar 

pushtetin e sundimtarëve dhe despotizmin e tyre.  

”Esenca e kërkimeve mbi paradigmen e re zhvillimore, në mënyrë të veçantë në gjirin e 

institucioneve ndërkobëtare të ngarkuara me zhvillimin, po përqendrohet në lidhjet 

ndërmjet varfërisë, mbrojtjes së të drejtave të njeriut dhe zhvillimit” (Civici, 2007: 77). 

Ekonomistët Dunning (2006) në punimin e tij shkecorë, Towards a new paradigm of 

development: implications for the determinants of international business, si dhe Vukotic 

(2008) në punimin e tij shkecorë, Economic Freedom and New Economic Paradigm, 

shpjegojn ndryshimet më të mëdha që ndodhin sot në paradigmen e zhvillimit. Ndryshimet 

të cilët ato shpjegojnë janë zhvillimi i një ekonomie globale, dobësimi i kombit-shtet, teoria 

e re ekonomike, shikimi i ri për botën. Këto ndryshime cilat janë të rëndësishme për të 

kuptuar idenë e zhvillimit të qyteteve. 

Zhvillimi i një ekonomie globale- Shtetet përendimore janë bazuar në zhvillimin e një 

ekonomie duke u integruar në një sistem të unifikuar. Me këtë edhe qytetet e këtyre 

shteteve ndjekin teoritë e zhvillimit të ekonomive globale, duke u bazuar në rritjen e 

konkurencës në mes të qyteteve jo vetëm brenda shtetit ku gjinden, por brenda një rrethi më 

të gjerë regjional. Përshembull: sot është konkurenca në mes të qyteteve të zhvilluara 

evropiane për thithjen e investimeve të huaja dhe hapjen e ndërmarrjeve të reja në mes të 

regjionit Regjio Emilia, si një nga regjionet më të njohura industriale në Itali, dhe Landit të 

Bavarisë në Gjermani, dhe jo një konkurencë në mes të qyteteve brenda një shteti. Një 

zhvillim i një ekonomie të tillë globale rritë qarkullimin e ndërmarrjeve, zhvillon qytetet të 
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cilat nuk mund të zhvillohen me kapitalin e tyre brenda shtetit. Një gjë e tillë duhet të 

aplikohet edhe në Ballkanin Përendimor, sepse asnjë qytet nuk mund të arrij një zhvillim të 

shpejtuar ekonomik nëse nuk konkuron në tregun e ekonomisë globale, për thithjen e 

ndërmarrjeve që të ushtojnë veprimatri në qytetin e tyre. 

Dobësimi i kombit-shtet- Sot në botën globale kemi të bëjmë me integrime dhe heqjen e 

kufijëve shtetërorë. Kjo çon deri në dukje të qyteteve dhe ku këta janë bartës të të gjitha 

aktiviteteve ekonomike. Shekulli i XXI mund të quhet shekulli i qyteteve, sepse të gjitha 

vendimet kruciale për zhvillim ekonomik bien në nivelin lokal. Kjo ndodhë për arsye se 

sistemi i mëparshëm i centralizuar nuk ishte efikas në këtë lëmi, dhe qytetet nuk ishin 

bartës të aktiviteteve të rëndësishme ekonomike. Me decentralizimin e kompetencave në 

lëminë e ekonomisë vendimet janë më afër popullësisë, dhe strategjia zhvillimore e çdo 

qyteti planifikohet në baza të potencialeve reale. 

Teoria e re ekonomike- Çdo periudhë e ka aktuale teorinë e saj ekonomike. Teoritë 

ekonomike të cilat kanë qenë aktuale një një periudhë të caktuar kohore nuk mund të jenë 

të aplikuara në çdo periudhë. Ato pas aplikimit mbesin si teori të njohura ekonomike të 

cilat janë zbatuar në një periudhë të caktuar, siç është ajo e Adam Smithit me librin e tij 

”Pasuria e kombeve”, i cili karakterizohet me ”doren e padukshme”, David Rikardo i cili ka 

folur për përparësitë komparative në periudhën kur Anglia ishte superfuqia botërore. Teoria 

Kejnziane ka dalë si rezultat i dhënies së përgjigjes në Krizën e madhe ekonomike! Hajeku 

dhe Mizesi si përgjigje në fuqinë e shtetit të mirëqenies! 

Është shumë me rëndësi të kuptohet që me ndryshimin e rethanave, ndryshohen edhe 

teoritë ekonomike! 

Ekzistojnë dy qasje: (a) ose të qëndrojmë në ëndrrën e mendimtarëve tanë të mëdhenj 

ekonomikë në të kaluarën; (b) ose të hapim sytë tanë dhe të shikojmë zemrën e një 

ekonomie që po ndodh rreth nesh. 

Sot janë aktuale teoritë e zhvillimeve të qyteteve në ekonominë globale, siç janë: Zhvillimi 

Ekonomik Lokal, Teoria e Qyteteve Kreative, Identiteti i Qyteteve. Ndërsa sa i përket 

teoriticientëve të këtyre lëmive mund të cekim: Çarls Landri, Edvard de Bono, Riçard 

Florida, Majkl Porter, Simon Anholt…. 

Shikimi i ri për botën -Njerëzit janë të burgosur brenda kornizave konceptuale! Këto 

zakonisht janë trashëguar! Ne pranojmë shumë gjëra pa menduar pse është kjo kështu? 

Korniza konceptuale në historinë e kohëve të fundit ka një rrënjosje të thellë në të 

menduarit shkencor. Kështu, mendimi i tanishëm botëror është formuar rreth 400 vjet më 

pare, dhe nën ndikimin e paradigmës njutoniane mekanike të parashikimit të botës. 

Megjithatë, arkitektët që i dhanë një pamje mekanike botës, përveç Njutonit është edhe 
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Frensis Bekon, të cilët u tallën me Platonin dhe Aristotelin, duke argumentuar se mësimet e 

tyre ishin "marrëzira të thjeshta"; dhe Rene Dekart, e cila çelësin për zhvillimin e botës e 

gjendi në matematikë. Njutoni me përdorimin e mësimeve të Dekartit erdhi deri te ligji 

sipas të cilit planetet rrotullohen dhe pse molla bie në tokë. 

Pamja mekanike është e lidhur me mekanizmin e shkakut-efekti; për ligjet e natyrës, ose 

për siguri dhe determinizëm. Kjo është bota "objektive", e prekshme, e dukshme dhe 

materiale. A ka pasur pikëpamja e botës një ndikim në të menduarit e ekonomistëve? Nëse 

ne mund të vëzhgojmë rastësi të tillë midis Njutonit dhe Smith: fuqia e padukshme e 

mbajtjes së gravitetit të sistemit planetar, ndërsa Smith dora e padukshme (konkurenca) 

mban sistemin ekonomik? Konkurenca është kuptuar si gravitet! Apo postulatet themelore 

të ekonomisë së Kejnsit, të cilat shpjegojn rreth asaj se si në afat të shkurtër, dhe sidomos 

gjatë reçesionit, prodhimi ekonomik ndikohet fuqishëm nga kërkesa agregate. 

Megjithatë, studimi i botës atomike dhe subatomike në shekullin e XX, zbuloi kufizimet e 

papritura të idesë klasike për të bërë rishikimin e nevojshëm radikal të shumë koncepteve 

themelore siç janë: nocioni i materies, koncepti për hapsirën dhe kohën. Këto terma janë 

baza e perceptimit tonë të botës, dhe ndryshimi i tyre radikal ka filluar të ndryshojë gjithë 

pikëpamjen tonë botërore (Capra, 2006: 5).  

Bota më komplekse se çka tregoi një fizikë klasike. Fizika kuantike zbuloi këtë 

kompleksitet (Capra, 2006: 5). Fizikantë të fizikës kuantike siç janë: Hoking, Heisenberg, 

Pisha përsëri krahasohen me teoritë ekonomike të ekonomisë globale në paradigmen e re 

zhvillimore. Kjo pikëpamje e re, holistike e botës, e një krahasimi të ekonomisë globale me 

fizikën kuantike, mund të shpjegojë më mirë të kuptuarit e ekonomisë globale. 

Cilën rrugë të zgjedhë Ulqini në nivel praktik në paradigmen e tij të zhvillimit? 

Për mua janë të rëndësishme dy fakte: ekzistimi i ekonomisë globale, si dhe madhësia apo 

fuqia ekonomike e Ulqinit me 19.921 banorë, dhe 80.897.109,56 € qarkullimi vjetor i 

ndërmarrjeve. 

Madhësia dhe fuqia aktuale ekonomike e Ulqinit, është e parëndësishme për pjesën tjetër të 

botës. Mirëpo, ekziston ndërlidhja në mes të këtyre dy fakteve në atë mënyrë që një 

ekonomi me një numër të vogël të banorëve, dhe me qarkullim vjetor të ndërmarrjeve për 

kokë të banorit nën nivelin mesatar të shtetit ku ekziston, mund të zhvillohet me integrimin 

e saj në një treg më të madh. Integrimi në tregun më të gjerë bëhet nëpërmes ekonomisë 

globale, duke krijuar kushte më të favorshme për tërheqjen e investimeve të huaja, 

përmirësimin e infrastrukturës dhe rritjen e konkurencës. E gjitha kjo çon në rritjen e 

xhirove vjetore të ndërmarrjeve, hapjen e vendeve të reja të punës, rritjen e standardit dhe 

cilësisë së jetës së popullatës së Ulqinit.  
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Sistemi i ri ekonomik i zhvillimit të Ulqinit është bazuar në teoritë ekonomike 

bashkëkohore më të njohura në ekonominë globale, që mundësojnë një zhvillim të shpejtë 

ekonomik dhe të qëndrueshëm. 

Koncepti i ri bazohet në Teorinë e Zhvillimit Ekonomik Lokal, Teorinë e Qyteteve 

Kreative, dhe Teorinë e Identitetit Rajonal, ku si bazë e zhvillimit ekonomik do të jetë 

industria e turizmit. 

Koncepti i ri do të jetë i drejtuar në zhvillim, dhe jo në mbajten e situatës aktuale 

ekonomike. Koncept i cili është i ndërlidhur me sistemin e ndërrmarrësisë dhe jo me 

sistemin e një ekonomie sociale. Koncept qe zhvillimi ekonomik pikë së pari është i 

ndërlidhur me biznesin dhe kapitalin privat, dhe jo me investimet e institucioneve 

shtetërore apo me ndërrmarrjet publike. Ky është një koncept ku tenton që ekonomia e 

qytetit të Ulqinit të globalizohet sa më shumë dhe të bëhet pjesë e ekonomisë globale dhe 

konkuruese. 

A është ky një koncept i përshtatshëm për Ulqinin, dhe a do të çojë në rrugën e prosperitetit 

dhe mirëqenien e qytetarëve?  

Çka është ZHEL? Siç është cekur edhe në kapitullin e parë ku shpjegohet me gjerësisht 

Teoria e Zhvillimit Ekonomik Lokal, ky është një proces i vazhdueshëm dhe i planifikuar 

në të cilin krahas pushteteve locale, marrin pjesë edhe aktorë të tjerë ( sektori publik, 

sektori afarist dhe qytetarët), me qëllim të krijimit të kushteve te volitshme per rritjen 

ekonomike, zhvillimin ekonomik dhe përmirësimin e cilësisë së jetesës së popullatës. 

Pra, institucionet publike lokale janë të obliguara të krijojnë kushtet më të  mira për 

përmirësimin e ambientit afarist, për tërheqjen e ndërrmarrjeve të huaja që të ushtrojnë 

veprimtari biznesore në këtë qytet, tërheqjen e investimeve të huaja, përpilimin e strategjisë 

së zhvillimit, aplikimin e instrumeneteve të zhvillimit ekomonik lokal dhe krijimin e 

ambientit sa më të volitshëm fiskal, në funksion të rritjes së standartit jetësor të popullsisë 

dhe zhvillimit të shpejt ekonomik dhe të qëndrueshëm. 

Bazuar në instrumentet e Zhvillimit Ekonomik Lokal kjo gjë është e mundur të arrihet. 

Qytetet më të zhvilluara në ekonominë globale, zhvillimin e tyre e kanë të bazuar në këtë 

teori dhe suksesi i tyre nuk ka munguar.  

Subjektet afariste rezultojnë me një rritje të veprimtarisë së tyre dhe rritje të qarkullimit 

vjetor. Aplikimi i kësaj teorie do të ndikoj që këto parametra të shënojnë rritje më të 

mëdha, sepse subjektet afariste veprojnë në ato vende ku kushtet për ushtrimin e 

veprimtarisë së tyre janë më të volitshme. 
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Bazuar në raportin e UNESCO dhe UNDP (2013), ku ekonomia kreative është një ndër 

degët ekonomike e cila ka pasur një rritje konstante dyshifrore gjatë gjithë periudhës nga 

fillimi i shekullit të XXI, dhe gjithashtu gjatë krizës globale financiare. Mund të cekim se 

Ulqini ka një bazë shumë të mirë për zhvillimin e kësaj industrie, ku me anë të koncepteve 

të Teorisë së Qyteteve Kreative mund të bëjë ndërlidhjen e industrisë së turizmit me atë të 

kulturës.”Një ndërlidhje e industrisë kreative me industrinë e turizmit dhe kulturës me anë 

të një rigjenerimi urban është një shembull i ndjekur nga qytetet evropiane si: Roterdam, 

Bilbao, Mançester” ( Bashkia e Kotorrit, 2012: 13). 

Ulqini është i pasur me pasuri të pashfrytëzuara natyrore, trashigimi kulturore të ruajtura që 

nga koha Ilire, me dy qytete të vjetra (kalaja e Ulqinit dhe qyteti i vjetër i Shasit). Një 

ndërthurje e tyre me rigjenerim urban në funksion të industrisë së turizmit, mund të jetë 

bazë e ndërlidhjes së këtij trekëndëshi bashkëpunimi. Pastaj mund të kenë zhvillim edhe 

degët e tjera të industrisë kreative në funksion të industrisë së turizmit, siç është industria e 

filmave, koncerteve të mëdha ndëkombëtare etj. Kështu këto mund të bëhen si mjete për 

inkurajimin e  zhvillimit ekonomik, arritjen e identitetit më të mirë në një mjedis më të  

gjerë, veçanërisht në sinergji me turizmin.  

A do të ketë Ulqini njerëz të mjaftueshëm që të realizojë ëndrrën e tij? Popullata e Ulqinit e 

di që zgjidhja e problemit nuk është brenda Ulqinit. Ndryshimi i prezantimit të tyre në 

skenën globale është i natyrshëm dhe i nevojshëm. 

Si të tërhiqet kapitali? Teprica e kapitalit në vendet e zhvilluara kërkon mundësitë e 

ekspansionit të vet. Duhet ta kuptojmë logjikën e ekonomisë globale, me qëllim që nga 

pjesa tjetër e botës të tërheqim kompanitë, konsumatorët dhe kapitalin në regjionin e vet. 

Sipas njërit ndër arkitektet e ekonomisë globale Kenici Omae ”tërheqja e kapitalit të huaj, 

telekomunikacionit, korporatave dhe konsumatërët janë katër faktorë të cilët mundësojnë 

paraqitjen në skenën globale” (Ohmae, 2005: 24). 

Bazuar në të dhënat e UNWTO, WTTC, dhe organizatave të tjera ndërkombëtare, sot 

industria e turizmit është një nga industritë më në rritje dhe zhvillim në botë. Zhvillimi i 

turizmit në botë është i lidhur ngusht me proceset e industializimit dhe urbanizimit, me 

zhvillimin teknik – teknologjik, me ndryshimet e formave sociale të jetës dhe jetesës dhe 

me nevojat kulturore rekreative të njeriut bashkëkohor urban. Industria e turizmit mund të 

jetë bazë për zhvillimin e çdo qyteti. 

Për të gjitha pyetjet nga ky titull duhet të mendojmë që të përgjigjemi në kontekst të 

ekonomisë globale. Çka do të thotë se paradigma e re e Ulqinit në ekonominë globale duhet 

të bazohet në teoritë e suksesshme të zhvillimit ekonomik të cilat aplikohen në praktikë që 

suksesi i zhvillimit të shpejtë ekonomik të mos mungojë. Kuptimi i qyteteve duhet të 

kufizohet si tërësi ekonomike dhe shumë më pak politike, sepse siç u cek edhe më lartë 
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kufijtë në ekonominë globale po zhduken. Me humbjen e fuqisë së shtetit në sferen 

ekonomike dhe transferimi i kompetencave në institucionet lokale, dhe integrimi i tij në 

ekonominë globale kemi të bëjmë me humbjen e fuqisë së shtetit, ku ingerenca për 

zhvillimin ekonomik i transferohet qyteteve. Tani shfaqet vetëm një fuqi! Ajo e ekonomisë 

globale, gjegjësisht fuqia e tregut (kapitalit). Kjo është një fuqi e cila nuk detyron askend, 

ku çdo qytet mund të konkurojë në mes vete që të zhvillohen sa më shumë, dhe të tërheqin 

kapitalin. Qytetet të cilat nuk do të tërheqin kapitalin janë të dedikuara të shkatërrohen.  

3.2. Modeli aktual i zhvillimit ekonomik-dobësitë dhe kufizimet 

Karten Evropiane të Vetëqeverisjes Vendore Mali i Zi e ka miratuar nga viti 2008. Me 

miratimin e kësaj Karte është bërë dhe reforma e qeverisjeve lokale duke bërë 

decentralizimin apo aderimin e atyre organeve, veprimet e të cilëve janë shumë të 

rëndësishme në çdo mbrojtje të autonomisë vendore. 

Vetëqeverisja lokale në Mal të Zi gjitashtu është e karakterizuar nga një sistem i 

juridiksionit të përgjithshëm, ashtu-quajtur ”sistemi omnibus”. Sipas këtij sistemi, të gjitha 

njësitë e qeverisjes vendore kryejnë detyrat e njëjta nga fusha të ndryshme të jetës, 

pavarësisht nga dallimet e forta gjeografike, demografike, ekonomike, dhe madje edhe në 

kapacitetet njerëzore. Liria e caktuar e qeverive lokale është fakti se, në përputhje me 

nevojat specifike të qytetarëve, autoritetet e qeverisjes vendore përcaktojnë qëllimin e 

kryerjes së detyrave të caktuara. Nevoja e njësive të qeverisjes vendore në Mal të Zi për një 

shkallë më të madhe të autonomisë dhe kompetencave duhet të jetë në gjendje për t'iu 

përgjigjur sfidave që karakterizojnë zhvillimin socio-ekonomik të përshpejtuar. 

Në kryerjen e punëve nga përgjegjësitë e veta, qeverisja vendore është autonome dhe të 

drejtat e saj nuk mund të jenë të mohuara ose të kufizuara nga aktet e organeve shtetërore, 

përveç në rastet dhe sipas kushteve të përcaktuara me ligj, në pajtim me Kushtetutën. 

Bashkia, në përputhje me rregulloret në fuqi miratonë: planet dhe programet e zhvillimit; 

planet dhe programet për çdo zonë administrative; planet hapësinore urbane dhe të tjera; 

buxhetin dhe llogarinë përfundimtare; planin investiv shumëvjeçar; dhe dokumente të tjera, 

në përputhje me përgjegjësitë e saj. 

Ingerencat e Bashkisë të cilat janë në mënyrë direkte apo indirekte në lidhje me zhvillimin 

ekonomik, rritjen e standardit dhe cilësisë së jetës së popullatës së Ulqinit janë të rregullojë 

dhe të sigurojë punën dhe zhvillimin e veprimtarive komunale, mirëmbajtjen e objekteve 

komunale dhe rendin publik; të rregullojë dhe të sigurojë punën e ndërtimit, rindërtimit, 

mirëmbajtjen dhe mbrojtjen e rrugëve dhe rrugëve lokale dhe të paklasifikuara në 

vendbanime; të rregullojë dhe të sigurojë transportin e udhëtarëve në transportin urban dhe 

suburbane, transportin çarter dhe transportit për nevojat e veta; të rregullojë dhe të sigurojë 
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performancën e trafikut në territorin e saj; të rregullojë dhe të sigurojë kushtet për 

ndërtimin dhe përdorimin e ndërtesave, si dhe kërkesat për ndërtimin dhe instalimin e 

objekteve ndihmëse dhe të objekteve të përkohshme; të rregullojë dhe të sigurojë kushte 

për zhvillimin e ndërmarrësisë; të rregullojnë, sigurojnë dhe të kujdeset për të mirat 

vendore me interes të përgjithshëm; ofron kushte dhe siguron mbrojtjen e mjedisit dhe disa 

nga pjesët e saj (cilësia e ajrit, zhurmës, menaxhimin e mbeturinave të ngurta, etj); 

organizon dhe siguron kryerjen e detyrave në fushën e menaxhimit, përdorimin dhe 

mbrojtjen e ujit dhe furnizimit me ujë; rregullojnë, sigurojnë dhe të krijojnë kushte për 

zhvillimin e kulturës dhe mbrojtjes së trashëgimisë kulturore; rregullon dhe krijon kushtet 

për zhvillimin e turizmit, si dhe zhvillimin e veprimtarive që promovojnë zhvillimin e 

turizmit; krijon kushte për zhvillimin dhe përmirësimin e sporteve për fëmijët, të rinjtë dhe 

qytetarët, si dhe zhvillimi e bashkëpunimit të sportit ndër-komunal; krijon kushte për 

përdorimin e tokës bujqësore dhe kujdeset për mbrojtjen e saj; në përputhje me mundësitë, 

merrë pjesë në sigurimin e kushteve dhe përmirësimin e veprimtarive: kujdesin 

shëndetësor, arsimin, mirëqenien sociale dhe të fëmijëve, punësim dhe fusha të tjera me 

interes të popullatës lokale; rregullojnë dhe të sigurojë kushtet për informimin e popullatës 

lokale; të sigurojë kushtet për mbrojtjen e konsumatorëve; rregullojnë dhe krijon kushte për 

mbajtjen e panaireve publik me rëndësi lokale; rregullon mënyrën e organizimit të punëve 

publike me interes lokal. 

Bashkitë e Malit të Zi janë më autonomet në lëminë financiare, krahasuar me të gjitha 

shtetet në rajon si dhe disa vendeve të tjera europiane. Në këtë drejtim Bashkitë janë 

përgjegjëse për sistemin financiar teritorial dhe nuk financohen nga qeveria qendrore. Ato e 

rregullojnë politiken fiskale në nivelin Bashkiakë të pavarur në lëmin e tatimeve në prona, 

mbitatimit të tatimit në të ardhurat përsonale, të gjitha taksave Bashkiake lokale dhe 

udhëheqjes me pronat e tyre. Në rast mungese të mjeteve financiare për funksionimin 

normal të administratës lokale, qeveria qendrore nuk e ndihmon në financimin Bashkinë, 

por  ajo vetë është e detyruar të marr masa të menjëhershme për sanimin e gjendjes 

financiare. 

Sipas rregulloreve të veprimtarive shtetërore, Bashkia gjithashtu ka të drejtë të shprehë 

mendimin e saj, ose të nis iniciativën  në drejtim të autoritetit përkatësë shtetërore për 

çështje që nuk janë në kuadër të juridiksionit të tij, por janë me interes për pushtetin 

vendor. 

Nga kjo rrjell se Ulqini i ka të gjitha dispozicionet e saja rregullative për planifikimin e një 

zhvillimi të shpejt dhe të qëndrueshëm ekonomik. 

Pengesa kryesore e qytetit të Ulqinit si mungesë e një zhvillimi ekonomik të shpejt dhe të 

qëndrueshëm ka Strategjinë zhvillimore ekonomike afatëmesme nga viti 2013-2018. Me 
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gjithë atë se, kjo strategji është e përpunuar në bashkëpunim me të gjithë aktorët lokal që 

ishin të interesuar për pjesëmarrje në hartimin e saj permes dhënies së ideve konstruktive, 

ajo nuk përmban realitetin në terren si dhe sfidat që e presin këtë qytet në tregjet 

konkurrente të rajonit. Gjatë periudhës së ndërtimit të kësaj strategjie nuk janë marrë si 

bazë trendet aktuale globale të zhvillimit të qyteteve, mënyrat më të mira për shfrytëzimin e 

burimeve natyrore, si dhe kritikat e shumta nga grupet e interesit dhe me ndikim që kanë të 

bëjnë me planifikimin e zhvillimit të zonave turistike në disa përgjatë bregdetit, mosbërja e 

analizave të detajuara në lidhje me rregullimin e pikave kritike ekologjike, mbrojtja e disa 

zonave nga ndërtimet e egërta etj... Ky dokument strategjik u bë në mënyrë të njëjtë si 

Bashkitë e tjera përreth, dhe për këtë arsye nuk mund të jetë i aplikueshëm në praktikë. Si 

rezultat i kësaj sot kemi një zhvillim ekonomik të qytetit të Ulqinit të pakontrolluar dhe të 

pa planifikuar, ku rolin kryesor në zhvillim e udhëheqin investitorët që ndërtojnë sipas 

dëshirave të tyre dhe jo institucionet përkatëse në bazë të një strategjie zhvillimore të 

mirëfilltë. 

Përveç një  Strategjie zhvillimore ekonomike afatëmesme nga viti 2013-2018 si kufizim i 

një nisjeje të zhvillimi të shpejt dhe të qëndrueshëm është mungesave e planeve urbanistike 

në mbi më shumë se gjysmën e zonave urbane dhe lokaliteteve të Plazhit të Madh, liqenit të 

Shasit, përgjatë lumit Buna, ishullin Ada e Bunës, Valdanosit, zona e Kripores dhe pjesa 

tjetër atraktive i ashtuquajtur ”pylli i pishave”. E gjitha këto zona bregëdetare me një 

gjatësi mbi 20 km janë të pashfrytësuara dhe me potencial zhvillimor të madh në lëmin e 

industrisë së turizmit. 

Gjithashtu kemi të bëmë me mungesen e hoteleve kualitative të cilët janë bartës 

infrastrukturorë të zhvillimit të industrisë së turizmit së bashku me infrastrukturen rrugore, 

telekomunikacionit dhe ujore.  

Qeveria lokale ka interes për të ndihmuar ekonominë për shkak se ajo siguron të ardhurat e 

ekonomisë, buxhetit dhe punësimin e qytetarëve. 

Tërheqja e investimeve është një nga qëllimet kryesore të çdo Bashkie. Investitorët më 

shpesh përdorin organet e vetëqeverisjes lokale se sa organet shtetërore si burimet të 

informacionit, për të shqyrtuar kushtet për investime. Kjo dëshmohet edhe nga një 

hulumtim i Institutit shkencor për zhvillim strategjike i cili bëri anketimin e investitorëve 

që kanë investuar në Mal të Zi. Rreth 65% kanë thënë se ”ata vendosën të investojnë vetëm 

në Bashkinë në të cilën ata kanë investuar bazuar në një qëndrim pozitiv dhe iniciativa 

pozitive të marra nga autoritetet lokale” (Instituti për Zhvillim Strategjike, 2013). Këto të 

dhëna tregojnë bindshëm se veprimet dhe sjellëshmëria e Qeverisjes lokale në mënyrë të 

konsiderueshme përcakton perspektivat ekonomike të komuniteteve lokale. 
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Për fat të keq, ekziston edhe ana tjeter, më pak e ndritshme e medaljes kur roli i pushtetit 

vendor është në fjalë. Në bazë të njëjtit anketim (të anketuar 105 subjekte afariste) tregojn 

se pushteti lokal është pengesë për zhvillimin e mëtejshem ekonomik në 21% të rasteve 

(Instituti shkencor për zhvillim strategjike, 2013). 

Sipas evidencës së qeverisjes lokale të Ulqinit vetëm në  vitin 2012-2015 janë paraqitur 

rreth 41 investitor të huaj për investime në fusha të ndryshme ekonomike (industria e 

turizmit, bujqësi, infrastruktura komunale). Nga këto investitor vetëm tre kanë nisur 

procedurën e investimeve, nga të cilët dy në lëmin e industrisë së turizmit, dhe tjetri në 

bujqësi. 

3.3. Implementimi i teorisë së Zhvillimit Ekonomik Lokal 

Në Malin e Zi para vitit 2008, Bashkitë nuk kanë patur mundësi të merren me ZHEL, në 

mënyrën se si sot definohet kjo teori dhe atë për disa arsye: Së pari, në nivelin shtetëror 

janë miratuar planet ekonomike, ku janë përfshirë edhe ato të zhvillimit në nivelet lokale, 

gjegjësisht vendimet janë miratuar në qendrat e fuqive politike. Në ato qendra është 

vendosur se çka do të investohet dhe ndërtohet në çdo qytet. Me fjalë të tjera, institucionet 

publike lokale nuk kanë patur mundësi të ndikojnë në rrjedhat ekonomike, por roli kryesor i 

tyre ka qenë dhënia e shërbimeve administrative. Së dyti, përveç në sektorin e zejeve të 

vogla, nuk ka ekzistuar mundësia juridike të ushtrimit të veprimtarisë së biznesit me lejen e 

bashkive, por çdo vendim është dashur të aprovohet në nivelin qendror. Së treti, qytetarët 

ndikimin e tyre për një nivel ekonomik më të mirë të qytetit kanë mundur të ndikojnë 

vetëm përmes angazhimit në partitë politike, dhe asnjë nga instrumentet e angazhimit të 

qytetarëve në prurjen e vendimeve nuk ka qenë i institucionalizuar. 

Me kalimin në tregun ekonomik edhe te ne vjen deri te njohja e rëndësisë së udhëheqjes së 

zhvillimit lokal sipas principeve bashkëkohore, gjegjësisht në kuadër të modelit nga ”posht- 

lartë”. Çdo ditë e më shumë rritet interesi për njohurinë shkencore dhe profesionale në 

fushën e zhvillimit ekonomik lokal, si dhe në aktivitetet konkrete nga ana e disa 

institucioneve dhe pjesëmarrësve që udhëheqin këto institucione. 

Bartës të zhvillimit ekonomik lokal të Ulqinit duhet të jenë organet institucionale të 

Bashkisë. Kjo së bashku me grupet e interesevedhe me ndikim, bizneset, shoqërinë civile, 

si dhe njerëzit e tjerë eminentë të interesuar nga fusha të ndryshme shkencore duhet të 

hartojnë planifikimin strategjik të zhvillimit ekonomik lokal afatgjatë. Planifikimi strategjik 

do të jetë dokumenti kryesor i cili harton zhvillimin lokal. 

Organet bashkiake të Ulqinit permes strategjisë së zhvillimit lokal duhet të sigurojnë 

zhvillim ekonomik, përmirësim të cilësisë së jetës së qytetarëve të vetë, duke ndërtuar një 

mirëqenie të qëndrueshme ekonomike. Zbatueshmëria e zhvillimit ekonomik lokal do të 
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ketë për qëllim parësor të ndihmojë qytetarët të përmirësojnë pozitën e tyre sociale, dhe 

ekonomike duke krijuar parakushte për një barazi ekonomike të gjithë qytetarëve, duke 

proklamuar një drejtësi shoqërore-ekonomike, dhe duke ngritur një qëndrim të 

përgjegjshëm ndaj mjedisit shumë etnik, pasi që të gjitha këto janë të rëndësishme për 

begatinë e një vendi. Këtë të drejtë bashkitë e kanë fituar përmes procesit të decentralizimit. 

Pas hartimit të planifikimit strategjik të ZHEL, duhet të krijohen institucionet publike për 

zbatimin, implementimin dhe përcjelljen e kësaj strategjie. Institucionet publike zbatimin e 

kësaj strategjie duhet ta bëjnë permes mekanizmave për zhvillimin ekonomik. 

Karakteristikë e zhvillimit bashkëkohor lokal është edhe aplikimi i masave të veçanta 

(instrumenteve), me të cilat autoritetet lokale nxisin zhvillimin ekonomik të komunitetit. 

Këto instrumenete në mëyrë të detajuar janë shpjeguar te Korniza Teorike e Zhvillimit 

Ekonomik Lokal në kapitullin e dytë. Mbështetja për zhvillimin e sipërmarrjes është një 

komponent kyçe në nxitjen e zhvillimit lokal.  

Rritja e aktivitetit ekonomik është i domosdoshëm për arritjen e niveleve më të larta të 

punësimit, dhe standardeve të jetesës së popullsisë. Masat që aktorët lokalë duhet të marrin, 

për të siguruar zhvillimin e sipërmarrjes, fillojnë nga konsultimet dhe dhënia e këshillave 

për hapjen e bizneseve fillestare (start up), deri te sigurimi i burimeve të ndryshme (Puljiz, 

2005). 

Disa nga masat e mundshme, specifike për zhvillimin lokal janë si në vijim: mbajtja e 

kontakteve të rregullta me sipërmarrësit lokal, gjetja dhe rregullimi i lokaliteteve dhe 

objekteve për sipërmarrës, ndihma sipërmarrësve për marrjen e licencave dhe lejeve të 

ndryshme, këshilla dhe mbështetje rreth financimit të ndërmarrjeve, mbështetja teknike 

sipërmarrësve, zhvillimi dhe zbatimi i masave për tërheqjen e investimeve, inkurajimi i 

zhvillimit të rrjetave biznesore formale, dhe jo formale, ngritja e nivelit të kultures 

biznesore si dhe inicimi i fushave mediatike lokale si mënyrë e mbështetjes së zhvillimit 

lokal. 

Përveç masave të lartpërmendura, si grup i posaqëm mund të cekim investimet në 

infrastrukturën fizike si dhe në infrastrukturën e ”butë”. 

Investimet në infrastrukturën fizike përfshijnë: ndërtimi, përmirësimi dhe zgjerimi i 

infrastrukturës në zonat ku parashihet ndërtimi i lagjeve turistike, ndërtimi dhe përmirësimi 

i infrastrukturës rrugore, ndërtimi dhe përmirësimi i sistemit të ujrave të zeza dhe rrjetit të 

ujësjellësit, përmirësimi i rrjetit lokal të komunikacionit informatik dhe elektrik, si dhe 

përmirësimi i mbrojtjes së ambientit ekologjik. 
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Në ndërtimin, përmirësimin dhe zgjerimin e infrastrukturës fizike nuk është e mundur të 

investohet nga mjetet publike bashkiake, por ato duhet të thithen nga buxheti shtetëror, 

fondet ndërkombëtare kreditore, si dhe nga donacionet. Mbledhja e mjeteve financiare 

(donacionet), nga njerëzit e pasur që kanë prejardhje nga ky qytet për rregullimin e 

infrastrukturave sociale (shkolla, çerdhe, salla sporti), dhe infrastrukturës rrugore 

(ndërtimin e rrugëve lokale), si dhe mbledhja e mjeteve financiare në formë të donacioneve 

dhe kredive të buta afatgjata nga fondet ndërkombëtare për rregullimin e sistemit të ujërave 

të zeza dhe ujësjellësve si dhe infrastrukturave  tjera të mëdha. 

Investimet në infrasturkturën e ”butë” përfshijnë: programet për promovimin e fuqisë 

punëtore cilësore, inkurajimi për arsimim të orientuar për biznes, ofrimi i shërbimeve 

këshillimore mbi biznesin, lehtësimi në qasjen e fondeve financiare, si dhe mbështetja për 

zhvillimin e organizimit të biznesit.  

Organet publike bashkiake zhvillimin e biznesit e stimulojnë me anë të instrumenteve të 

tyre financiare dhe jofinanciare. Me anë të instrumenteve financiare stimulimi i zhvillimit 

të bizneseve përfshin ndërtimin e infrastrukturës së nevojshme deri tek zonat ku do të 

bëhen investimet; partneriteti publiko-privat me një periudhë afati prej 10-30 vite, i cili 

bëhet për arsye të mungesës së burimeve financiare, për të financuar projektet në fjalë 

(ndërtimet e tregjeve, mini aeroportit); biznes inkubatorët, ku ndërmarrjeve të sapo 

formuara që kanë mungesa të burimeve financiare të ju mundësohet një zyrë kancelarike e 

përbashkët për ushtrimin e veprimtarive administrative, financiare dhe konsulta në një 

periudhë 1-3 vjet; mundësia për gjetjen e burimeve financiare bizneseve të vogla dhe të 

mesme të sapo formuara që kanë mungesa të fondeve për zhvillim përmes biznes planeve 

cilësore. Ndërsa, te instrumentet jofinanciare bëjnë pjesë ofrimi i paketë aranzhmaneve për 

tërheqjen e investitorëve të huaj për të investuar në zonat turistike të Ulqinit, të cilat 

përmbajnë dhënien e tokës pa para për një kohë të caktuar për ndërtim, lehtësimet fiskale, 

si dhe ofrimi i lehtësimeve administrative, për nxjerrjen e dokumentacioneve të 

ashtuquajtura one – stop – shop. 

Planifikimi i të hyrave buxhetore lokale bazuar në efektet që do të ketë kjo teori 

zhvillimore, do të ketë një rritje të buxhetit lokal prej 200%, apo të hyrat buxhetore të 

dyfishohen në një periudhë prej 7 (shtatë) viteve. Rritja e të hyrave publike do të 

refinancohen në financimin e programeve për zhvillimin e biznesit, si dhe ndërtimin e 

infrastrukturës lokale. 

 

 



59 

 

Tabela 5: Realizimi dhe planifikimi i të hyrave buxhetore të bashkisë së Ulqinit sipas strukturës për 

periudhën nga viti 2015 deri në vitin 2022 

  Realizimi                                               Planifikimi 

Viti fiskal  
        
2015  

   
2016  

     
2017  

     
2018  

     
2019  

     
2020  

     
2021  

     
2022  

Gjithsejt të hyrat 
(në mijë Euro) 

        
5.132  

   
5.310  

  
10.410  

  
12.250  

  
12.600  

  
14.200  

  
14.400  

  
15.200  

Të hyrat rrjedhëse 
        
3.637  

   
3.680  

     
4.100  

     
4.450  

     
5.100  

     
5.900  

     
6.100  

     
6.500  

Fondi egalizues 
           
650  

       
720  

        
610  

        
600  

        

Grantet nga buxheti 
i Malit të Zi dhe 
donacionet 

    
     
4.500  

     
2.200  

     
1.400  

     
2.000  

     
2.000  

     
2.200  

Të hyrat e tjera 
           
845  

       
910  

     
1.200  

     
5.000  

     
6.100  

     
6.300  

     
6.300  

     
6.500  

Burimi: Bashkia e Ulqinit (2016) 

Me politikat ekonomike lokale që do të zbatohen nga viti 2017, planifikohet që efektet e 

plota të arrihen deri në vitin 2022. Ato efekte do të kenë në: rritjen e të hyrave publike, 

punësimin, numrin e popullsisë, rritja e standardit jetësor, tërheqja e investimeve të huaja. 

Me anë të buxhetit lokal, shtetëror si dhe projekteve të fituara në mënyrë donacioni në 

infrastrukturën fizike, planifikimi për investim në infrastruktur rrugove dhe mbrojtjen e 

mjedisit është 44 mln. Euro, ndërsa investimi në infrastrukturën e ”butë” 3 mln. Euro. Me 

masat apo instrumentet e ndërmarra për zhvillim pritet që numri i papunësisë deri në vitin 

2022 të ulet në masen 7-10%, mjetet për ndaljen e migracionit nga Ulqini për në vendet e 

tjera që do të ketë si rrezultat rritjen e numrit të popullsisë për 2%, tërheqja e migracionit 

kualitativ nga jasht si mungesë e deficitit të burimeve njerëzore për punë, rritja e standardit 

jetësor ku paga mesatare të jetë mbi atë të nivelit shtetëror për 10%, dhe tërheqja e 

investitorëve më të mëdhenj në industrinë e turizmit për të investuar në zonat e planifikuara 

për zhvillimin e degëve të ndryshme turistike.  

Politika fiskale për nxitjen e zhvillimit të industrisë së turizmit duhet të jetë në uljen e 

taksave dhe tatimeve apo heqja e tyre në një periudhë të caktuar.  

Sa i përket industrisë së turizmit përmes politikave fiskale ofrohet mbështetje në ndërtimin 

e hoteleve dhe zonave turistike me 4 dhe 5 yje, ku ato janë të liruar për pagën e takses për 

ndërtimin e objekteve, si dhe të liruar për tatim në patundshmëri në 10 vite. Gjithashtu janë 

të liruar për pagesën e tatimit në të ardhurat përsonale në shumën 50%, për të gjithë 

punëtorët në 5 vitet e para të punës. 
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Sa i përket përkrahjes së zhvillimit të bujqësisë, Ulqini nevojitet të fokusohet në ruajtjen 

dhe kultivimin e agrumeve të varieteteve vendore, atë me çka është i njohur në rajon. 

Përmes politikave fiskale investitorët subvencionohen në lëminë e bujqësisë, në degën e 

mbjedhjes së agrumeve. Mbjedhja e ullinjve nga ana e bujqëve subvencionohet në shumën 

100%, ndërsa e agrumeve të tjera në masën 50%. Kjo ka dhënë një rezultat të 

jashtëzakonshëm nga viti 2008-2014, ku sipas të dhënave të Zyrës Bujqësisë së Bashkisë së 

Ulqinit në territorin e kësaj Bashkie gjatë shtatë viteve të fundit janë mbjellur rreth 35.000 

rrenjë ullinj. Ulqini vendi kryesor në Mal të Zi në prodhimin e agrumeve. Të dhënat më të 

detajuara mbi sasinë e prodhimtarisë së agrumeve do të shpjegohen në kapitullin e shtatë. 

Pas krijimit të masave konkurruese për zhvillim lokaliteti (pozita gjeografike, 

infrastruktura, mjedisi i qetë dhe terheqes për të jetuar), dhe faktorët natyrore dhe shoqërore 

janë vendimtare për zhvillimin e një zone. Qyteti me avantazhet e saja krahasuese me 

vendet e tjera konkurrente në rajon duhet të krijoj mjedisin më të mirë fiskal, 

infrastrukturorë dhe për të jetuar, në mënyrë që të investitorët e huaj që kanë për qëllim 

investime industrinë e turizmit të vijn në këtë qytet. Për zhvillimin e industrisë së turizmit, 

Ulqini mund t‟u ofroj atyre për investim zonat e qytetit përgjatë tërë vijës bregdetare, me 

theks të posaçem zonën e Plazhit të Madh dhe ishulli Ada e Bunës. Gjatësia e vijës 

bregdetare e këtyre dy vendeve është 15 km. Investimet në këto dy lokalitete janë të 

parapara të kapin shifrën e 2-2.5 mld. Euro. Ndërtimi i tyre mund të zbatohet në disa faza 

dhe të zgjasë një periudhë kohore 15 vjeçare. 

3.4. Ulqini si qytet kreativ 

Zhvillimi i Ulqinit si qytet kreativ mund të zhvillohet sipas përkufizimeve të kësaj teorie 

Konferenca e Kombeve të Bashkuara për tregëti dhe zhvillim (UNCTAD), ku aktivitetet 

kulturore janë pjesë integrale e funksionimit ekonomik dhe sociale të zonës urbane të 

qytetit si dhe Varbanova ku kjo teori fokusohet në krijimin, zhvillimin e komunitetit dhe 

kulturës si tregues kryesor të një qyteti dinamik, të gjallë dhe mikpritës, zhvillimi i të cilit 

është i qëndrueshëm. 

Teoria e kreativitetit do të shërbejë për të rigjallëruar Qendrën urbane të Ulqinit, dhe për të 

përmirësuar faqet historike, arkitektonike dhe të rëndësisë kulturore, për të rritur cilësinë 

dhe disponueshmërinë e edukimit dhe shërbimeve kulturore për banorët dhe vizitorët. 

Roli aktiv i qeverisjes lokale është kushti pa të cilin nuk mund të ecen përpara. 

Qyteti në aspektin e zhvillimit ballafaqohet me probleme të mëdha. Përveç ndërtimit pa 

plan dhe të pabarabartë të infrastrukturës, programeve jo adekuate urbanistike, 

ballafaqohemi edhe me faktin që nuk ekziston implementimi praktik i strategjisë, e cila do 

të sillte ndryshime rrënjësore në fushën e zhvillimit. Aq më tepër, kësaj pasqyre 
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arkitektonike-strategjike të qytetit mesjetar të Malit të Zi i është shtuar fakti që shumica e 

popullatës së re të arsimuar, pa të cilën nuk ka qytet kreativ , nuk dëshiron ta vazhdojë jetën 

në vendlindjen e vet. 

Vështirësi është se si të bëhen qytetet periferike kreative, pasi që i gjithë zhvillimi 

koncentrohet në vendet e mëdha dhe në kryeqytete. 

Kur flasim për mjediset e qyteteve në Mal të Zi, nevojitet të realizohet bashkimi me 

identitetin e qyteteve i cili mund të jetë hapi fillestar drejt rrugës së industrive kreative. 

Shumica e veprimtarive të industrive kreative mund të afirmohen përmes strategjisë së 

ngritjes së imazhit të qytetit. 

Ulqini nuk ka burime njerëzore dhe as financiare, që në kuptimin e plotë të fjalës të jetë 

qytet kreativ. Por, këtë teori mund ta shfrytëzojmë si ndërlidhje për zhvillimin e degës së 

industrisë së turizmit, e që është turizmi kulturor, festivaleve dhe ngjarjeve. Ide e cila rrjedh 

nga Organizata e Kombeve të Bashkuara për edukim, shkencë dhe kulturë (UNESCO). 

Edukimi i popullatës dhe institucioneve publike për zhvillimin e kësaj teorie të zhvillimit të 

qyteteve, duhet të nis nga vetëdijësimi për rëndësinë që ka koncepti i Florida ”3T”, në 

nxitjen e zhvillimit ekonomik. Megjithatë, është shumë e vështirë dhe pothuajse e 

pamundur që në një periudhë afatmesme Ulqini të tërheq talentë dhe teknologji. Pasi që 

Ulqini karakterizohet si qytet me banorë tolerantë, multikultural dhe multikonfesional, kjo 

çka duhet të arrihet është ç‟rrënjosja e patriarkalizmit familjar, që toleranca e të kuptuarit 

në teorinë e qyteteve kreative të ketë kuptimin e plotë, që të jenë njerëzit e lirë të krijojnë 

atë çfarë mendojnë, dhe jo atë se çfarë pret dikush nga individi. 

Gjithashtu Ulqini ka bazën e disa tipareve të veçanta (sipas Bullik dhe Colleta), për t‟u 

zhvilluar si qytet kreativ: zona kulturore, ekonomia e strehimit dhe atmosfera e miqësisë si 

dhe artet joformale. 

Ulqini si qytet kreativ duhet të formohet sipas fazave të cilat i ka dhënë autori i këtij 

koncepti Landri (më gjerësisht shih titullin 2.3.1.). Çdo gjë duhet të nis nga planifikimi 

strategjik i zhvillimit. Pasi që me planifikimin strategjik si një ndër degët e zhvillimit të jetë 

edhe kjo, atëherë duhet të aplikohen projektet të cilat do të vlerësohen si të suksesshme dhe 

kreative. Pas aprovimit të planifikimit strategjik, dhe projekteve të vlerësuara që do të jenë 

të suksesshme dhe kreative, duhet të bëhet stimulimi nga institucionet publike lokale për 

zhvillimin e këtyre projekteve që të jenë të qëndrueshme. Gjithashtu, çdo projekt nga kjo 

lloj industrie duhet të jetë stimulues, nga organet publike lokale me anë të taksave dhe 

financimit të projekteve. 
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Për zhvillimin e Ulqinit si qytet kreativ, duhet që ai të zhvillojë edhe industrinë kreative. 

Kjo lloj industrie në Ulqin, mund të zhvillohet sipas konceptit të autorëve Power dhe 

Nielsen (2010: 3), të cilët theksojnë se kur mendojnë për industrinë kreative kuptohet 

”industria e kulturës”, e cila përfshin: turizmin kulturor, filmin, interaktivet argëtuese, 

muziken, artet e interpretimit, tv dhe radio....  

Ulqini, bazuar në planifikimin strategjik duhet të komercializojë industrinë e kulturës në 

shërbim të industrisë së turizmit në teritorin e saj. Kjo duhet të ndodh përmes faktorëve 

shoqërorë që i posedon Ulqini, duke bërë ringjalljen turistike të qytetit të vjetër të Shasit, 

Kalasë së Ulqinit, dhe muzeumit. Gjithashtu, edhe komercializimi i ngjarjeve, festivaleve, 

panaireve kulturore, muzikat, vendet ku janë luajtur disa filma artistik
6
 të njohur 

hollivudian dhe ballkanikë, si dhe ngjarjet e tjera kulturore. 

Bazuar në historinë e qytetit të vjetër të Shasit (më gjerësisht shih në titullin 7.2.), ky qytet i 

humbur mund ta përjetojë ringjalljen e tij sipas modelit të teorisë së kreativitetit, dhe 

shembullit të zhvillimit me qytetin e vjetër Petra në Jordani të shpjeguar në titullin 2.3.2. 

Këtu ndërlidhja e teorisë së qyteteve kreative, dhe industrisë së turizmit mund të çoj në 

rigjallërimin e këtij vendi në një destinacion më të njohur në rajonin e Ballkanit, për t‟u 

vizituar dhe për t‟u ushtruar veprimtaritë e tjera ndërvarëse që mund të ushtrohen me këtë 

zhvillim, siç është ajo e tregtisë me zeje tradicionale, luajtjes së filmave, gastronomisë dhe 

vizitave turistike.  

                                                           
6 Filmi i produksionit holivudian ”Old Shatterhand” i cili është xhiruar në vitin 1964 në kanjonin përgjatë 

rrugës Ulqin - Katërkollë, në pjesën e fshatit Krythë. Regjisori i filmit është Hugo Fregonese. Rolin kryesor 

në film e luajnë: Lex Barker, Guy Madison, Pierre Brice. Filmi i produksionit holivudian ”The Brothers 

Bloom” i xhiruar gjatë vitit 2008. Një pjesë e filmit u inçizua në lagje të ndryshme të qytetit të Ulqinit (Plazhi 

i Vogël, Plazhi i Madh, qendra e qytetit). Rolet kryesore në këtë film i kanë luajtur aktori me çmimin oskar 

Adrien Brody dhe Rachel Weisz. Filmi i produksionit holivudian ”Side of the Sun” i xhiruar në vitin 1988. Ky 

film u xhirua në të gjitha qytetet bregdetare të Malit të Zi. Aktori kryesor i filmit ishte Brad Pitt, sot një ndër 

aktorët më të njohur botëror. Filmi ”Fati i keq” (As pik), i xhiruar gjatë vitit 2011, në teritorin e Ulqinit, 

Tivarit dhe Podgoricës. Filmi është me përmbajtje aksion triler. Rolin kryesor e luan aktori i njohur 

holivudian Majkl Medsen. Regjisori i filmit  është regjisori i njohur holivudian Asghera Letha. Filmi me 

metrazh të shkurtër mbi reklamimin e automjetit të modeleve Toyota hybrid. Ky u xhirua nga produksioni 

gjerman Comrad. Xhirimi u bë në pjesen e mesme të Malit të Zi, dhe në të gjitha qytetet e bregdetit të Malit të 

Zi. Gjithashtu janë luajtur edhe filma të tjerë kryesorë të kinematografisë së ish-shtetit Jugosllav dhe 

Evropian. 
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Qyteti i Vjetër i Ulqinit (Kalaja e Ulqinit), mund të jetë një industri kulturore në vete, për 

zhvillimin e industrisë së turizmit të bazuar në teorinë e qyteteve kreative me objektet e 

saja të trashëgimisë kulturore-historike siç janë: Kulla e Ballshajve, Pallati dhe Oborri 

Mbretëror, Tregu i Robërve, muzeumi i tij, galeria e arteve. Gjithashtu, mund të konkurojë 

në tregun rajonal me legjendën dhe historinë e Miguel des Servantes dhe Sabataj Cevi të 

cilët një periudhë të gjatë të tyre e kaluan në këtë vend, dhe lanë gjurmët e tyre të cilat 

jetojnë edhe sot. 

Muzeumet e hapur – arkeologjikë, etnologjikë, detare dhe muzeumet e specializuara i 

mungojnë Ulqinit dhe mjedisit më të gjerë. Muzetë në Kalanë e Ulqinit duan të ruajnë 

trashëgiminë e tyre kulturore lokale, por ne kemi nevojë për organizimin e ngjarjeve 

turistike. Këto muze nuk duhet të jenë vetëm vende të cilat ruajnë objektet muzeale dhe 

kujtesën kolektive, por ato ka nevojë më shumë për t'u marrë me prodhimin e animacioneve 

dhe përmbajtjeve të komunikimit për vizitorët e muzeut, të tilla si, për shembull, punëtori të 

animuara ose  ”tregime” multimediale mbi objektet muzeale. Muzeumet arkeologjike,  

etnologjike dhe etnografike në Kalanë e Ulqinit, të cilat mund të zhvillojnë animacione 

tërheqëse, dhe projekte të komunikimit të turizmit kulturor, për shkak se ajo është e 

vendosur në një zonë tërheqëse dhe rekreative në Kalanë e Ulqinit. 

Pasi që Ulqini nuk ka potenciale financiare për zhvillimin e kësaj teorie të zhvillimit të 

qytetit, ajo për arritjen e zbatueshmërisë së kësaj, në veçanti për ringjalljen turistike të 

qytetit të vjetër të Shasit dhe rigjenerimin e Kalasë së Ulqinit, duhet të konkurojë për 

financim në fondet ndërkombëtare (EU, UNESCO dhe të ngjashme), me anë të projekteve 

do të bëjmë aftësimin e këtyre dy vendeve si vende kreative në favor të konsumatorëve të 

industrisë së turizmit, dhe grupeve të tjera të interesuara.  

Në trevat tona duhet marr si mundësia e realizimit përmes metodave shoqërore me inicimin 

e atraktiviteteve, e cila do të mbështesë idenë e zhvillimit, ndryshimit dhe përparimit të 

përgjithshëm. 

Krijimi i një oferte turistike kreative për nxitjen e turistëve për të vizituar vendet ku u 

xhiruan këta filma, spotet reklamuese si dhe objektet e ndërtuara për luajtjen e këtyre 

filamve mund të shfrytëzohen në mënyrë komerciale, dhe të kenë ndikim në rritjen e 

interesimit për të vizituar qytetin, rritjen e të ardhurave nga industria e turizmit si dhe 

rritjen e interesit për xhirimin e filmave të tjerë në qytetin e Ulqinit. 

Si shembull i kësaj është hapja e plazhit ”Tampico” në zonën e Plazhit të Madh, me të 

gjitha standardet ndërkombëtare të nivelit më të lartë. Emri i këtij plazhi rrjedh nga skenari 

i filmit ”The Brother Bloom”. Gjatë luajtjes së filmit u ndërtua një bar restaurant nga ekipi i 

regjisorëve dhe skenaristëve të këtij filmi. Ky objekt mbeti në Ulqin, dhe sot shfrytëzohet si 

bar restaurant në plazhin e njëjtë, ku për çdo ditë e më shumë vizitohen nga turistë të huaj, 
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ku ata vijnë për ta vizituar dhe për t‟u shërbyer me oferta gastronomike. Gjithashtu në këtë 

bar restaurant organizohen ahengje të ndryshme kreative gjatë periudhës sezonale turistike 

verore. 

Fotografia 1: Objekti Tampico  

 

Burimi: http://www.ulcinj.travel/en/tourism/sandy-beaches/tampico-beach/ 

Në bazë të karakteristikave të përgjithshme (niveli i lartë i rrezikshmërisë, natyra e 

prodhimit, përfaqësimi i madh i ndërmarrjeve të vogla etj.), eksperiencës së vendeve 

evropiane dhe rekomandimeve të organizatave ndërkombëtare mund të arrijmë në një 

përfundim, se aktorët e industrisë kreative të Ulqinit zakonisht përballen me problemet e 

konkurencës, piraterisë,  marrëdhënieve të pabarabarta në aspektin e qasjes së tregut, 

mungesa e aftësive profesionale, talentit dhe investimeve, mundësitë e kufizuara për 

financimin e projekteve, distribuimin e prodhimeve, dhe tregun e kufizuar (tregu i vogël 

nacional si dhe diversiteti gjuhësor i tregut gjuhësor). 
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3.5. Krijimi i identitetit të Ulqinit 

Parakushti i të kuptuarit të nevojës për të krijuar një identitet konkurues të qyteteve është 

kuptimi i qytetit si një sistem kompleks, i cili ofron një numër të shërbimeve të ndryshme 

për konsumatorët e saj, domethënë përdoruesit e shërbimeve. Blerësit - konsumatorët ose 

shfrytëzuesit e shërbimeve të një qyteti para të gjithëve janë qytetarët e vet, dhe pastaj 

turistët, investitorët, sipërmarrësit, talentet, studentët, mediat. Të kuptuarit e qytetit si një 

ofrues i shërbimit do të thotë se qyteti ka konkurrentët e tij, dhe se ato gjenden afër apo më 

larg qytetit. Megjithatë, konkurrentët të qytetit të Ulqinit, nuk janë të gjitha qytetet me 

karakteristika të njëjta (madhësia, pozita gjeografike, niveli i PBB-së, etj), por vetëm 

qytetet që kanë modelin e biznesit të ngjashëm, ose një përzgjedhje të ngjashme të tregjeve 

të synuara, kostot e ngjashme të prodhimit, çmimi i shitjes apo metodën për të tërhequr 

konsumatorët.  

Tendencat e globalizimit, zhvillimet teknologjike dhe modernizimi i infrastrukturës, kanë 

bërë intensifikimin dhe zgjerimin e konkurrentëve potencialë nga korniza lokale dhe 

regjionale, në një treg global botëror të qyteteve. Për shembull, qyteti i Alicante në Spanjë, 

lufton me sistemin e ashtuquajtur ”3s” (”sun, sea, sand” – ”dielli, deti, rëra”). Konkurrentë 

në këtë lloj të shërbimeve kanë destinacionet si Antalia në Turqi, apo Pattaya në Tajlandë 

(Cameron & Gatewood, 2008). Në këtë lloj tregu duhet të konkurojë edhe qyteti i Ulqinit, 

pasi që produktet me çka dëshiron dhe mund të njihet në tregun rajonal janë të njëjtë. Sa 

jemi ne konkurentë me këto qytete, dhe në çka duhet të ndërtohet imazhi i këtij qyteti që të 

jetë konkurrent me qytetet e përmendura?  

Identiteti i Ulqinit duhet të jetë konkurrent në tërheqjen e investimeve, shitjen e produkteve 

të tij, si dhe tërheqjen e migracionit pozitiv. 

Deri më tani, për të tërhequr investitorët konkurenca ishte e themeluar në bazë të ofrimit të 

tokave (zonave ndërtimore), me çmime të ulta për të investuar, taksa më të ulëta me vendet 

e tjera apo investime më të mëdha në infrastrukturë, ndërsa për të tërhequr turistët e 

nevojshëm ishte vetëm reklamimi i shpeshtë në medie i destinacionit. Kjo në ekonominë 

globale nuk është e mjaftueshme për të mbajtur nivelin ekzistues të turistëve, apo 

investitorëve dhe për të tërhequr nivelin e klientëve të dëshiruar. Gjithashtu, kjo mënyrë 

nuk është e mjaftueshme të sigurojë zhvillimin afatgjatë të qytetit dhe përmirësimin e 

standardit të konsumatorëve të saj kryesorë - qytetarët.  

Arsyeja për këtë qëndron në faktin se në zgjedhjen e një vendi për të bërë biznes, për ta 

vizituar si destinacion turistik, si dhe vend për të punuar apo jetuar, gjithnjë e më shumë 

përveç faktorëve të zakonshëm të tilla si: madhësia e tregut lokal, shpenzimet për 

zhvillimin e një jete normale, niveli i çmimeve, klima, merren parasysh edhe të 

ashtuquajturit faktorët e ”butë” si stili i jetës, trashëgimia kulturore dhe në veçanti imazhi i 



66 

 

qytetit. Në fushën e këtyre faktorëve të ashtuquajtur të ”butë”, identiteti ofron mundësi për 

shfrytëzimin e kualiteteve të shumta të qytetit, që përfaqësojnë cilësitë dhe vlerat e qytetit, 

dhe rrallë apo shumë pak nuk përdoren në qëllimin e tërheqjes së grupeve të përdoruesve të 

shërbimeve (McFarlan & McConnell, 2011).  

Bota nuk është vend ku iket, por aty ku është burimi i mundësive dhe prosperitetit. Për këtë 

Ulqini, duhet të tërheqë më shumë migracion me shkollim të lartë. Duhet të ndryshojë 

mënyra e të shikuarit në shtetet e botës, hapja ndaj ekonomisë globale me qëllim që të 

inkurajohen investitorët, që sa më parë të nisin të investojnë në territorin e Ulqinit. Kur 

qyteti punon me pjesën tjetër të botës nuk mërzitet për krizën, e cila mund të godasë shtetin 

në të cilin gjendet qyteti. 

Krijimi i identitetit të qyteteve paraqet zbulimin apo krijimin e qëllimshëm, zhvillimin dhe 

prezantimin e vlerave të qytetit nëpërmjet veprimeve të duhura, të cilat përbëhen nga 

investimet, planet fizike dhe ekonomike, programet tërheqëse, ngjarjet, komunikimet 

promovuese, dhe shumë gjërave të tjetra. Për shkak të gjerësisë së këtyre aksioneve, 

identiteti i qyteteve në shekullin XXI, nuk shihet si një variant alternativ i promovimit në 

fund të planifikimit strategjik të zhvillimit të qytetit, por kjo strategji përdoret për të 

udhëhequr zhvillimin e ardhshëm të qytetit dhe ofron vlera për konsumatorët. 

Krijimi i identitetit të qytetit do të bazohet në planifikimin e aktiviteteve strategjike të 

qytetit, imazhit aktual të qytetit, historisë së qytetit nga e kaluara, si dhe resurset në të cilat 

duhet të bazohet ky zhvillim.  

Krijimi i identitetit të qytetit të cilët drejtohen nga aktivitetet planifikuese strategjike të 

qytetit (p.sh. planifikimi hapsinor, strategjia e zhvillimit ekonomik, revitalizimi i objekteve 

kulturo-historike, etj), mund të sjellë një numër përfitimesh (përparësive), në menaxhimin e 

qytetit, si dhe përfitimet e grupeve të caktuara të konsumatorëve, duke përfshirë këtu dhe 

qytetarët që përfaqësojnë një bazë të veçantë të çdo qyteti. 

Burimet në të cilat duhet të bazohet ky zhvillim janë të paraqitura dhe në mënyrë të 

detajuar të shpjeguara në titullin 7.2, përmes faktorëve natyrorë dhe shoqërorë. Pa këta 

faktorë nuk mund të planifikohet zhvillimi ekonomik i qytetit. 

Imazhi aktual i qytetit bazohet në perceptimet e turistëve dhe anketuesve të tjerë të cilët 

janë paraqitur në kapitillin e pestë. 

E kaluara nuk mund të ndyshohet, por cilat janë mundësitë që imazhi i pavolitshëm i 

regjionit të ndryshojë në të ardhmen? Ndryshimi i imazhit në rastin më të volitshëm, me 

angazhimin maksimal dhe aksion të vërtetë zgjatën për dekada të tëra. Veçanërisht nëse 

koncepti i cili lidhet për një vend është i fortë. Që të nxitet ndryshimi i perceptimit 
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ekzistues negativ i njerëzve, duhet t‟u imponohet një koncept i ri, i cili ka konotacion 

pozitiv në krahasim me konceptin negativ ekzistues, si dhe ka forcë identike si koncepti i 

cili dëshirohet të ndryshohet. Megjithatë, Anholt (2007: 95) thekson se: ”komunikimi në 

vetvete nuk është përgjigje në problemin e imazhit të keq.” Në këtë aspekt është e 

nevojshme që të nxirret pajtueshmëria kombëtare për atë, se cili duhet të jetë roli i Malit të 

Zi në botë, çka mund të ofrojë ai (cilat janë avantazhet e tij që bëjnë diferencën), dhe çfarë 

mendimi dëshirohet që të kenë qytetarët e botës për Malin e Zi. Krahas me markimin në 

nivel shtetëror të Malit të Zi, nevojitet që të zhvillohet një pozicionim i ri turistik i bazuar 

në proceset e shumta paralele politike, ekonomike dhe shoqërore të cilat e karakterizojnë 

rrethin e tij të brendshëm dhe të jashtëm. Gjithashtu, me zgjedhjen e temës për 

pozicionimin e Malit të Zi në tregun turistik, do të ishte hapur hapësira për pozicionimin 

gradual sistematik të Ulqinit, si një prej qendrave turistike në interaksion me bazat e veta 

atraktive dhe me burimet e saja. Nisur nga kjo si hap fillestar është e nevojshme të 

vërtetohet se cili është imazhi aktual i Ulqinit. 

Elementet për krijimin e identitetit të qytetit të Ulqinit mund të jenë: njerëzit, trashëgimia 

kulturo-historike, arkitektura, pozicioni gjeografik i qytetit, objektivat dhe mundësitë. 

Karakteristikat kryesore të qytetit të Ulqinit më së shumti kanë të bëjnë me ato të 

ashtuquajturat karakteristikat ”fizike”, dhe të cilat janë: pozita gjeografike e Ulqinit, 

plazhet e Ulqinit, mentaliteti i banorëve, multikulturalizmi, qytetet e vjetra (Kalaja e 

Ulqinit dhe qyteti i Shasit), flora dhe fauna.  

Ulqini është qytet, i cili ka pozitë të volitshme gjeografike dhe nëpër të cilin kalojnë rrugët 

e rëndësishme nëpër pjesën jugore të Evropës, rrjedh lumi Buna i cili e lidhën me pjesën e 

brendshme të qytetit (Liqenin e Shasit), pjesën e mesme të Malit të Zi (Liqeni i Shkodrës), 

dhe lidhet me lumin Drin, i cili e lidh këtë qytet me shtetet fqinje, e që valorizon resurset e 

veta natyrore dhe kulturore të cilat i disponon. Gjithashtu, ky qytet gjendet në mes të portit 

detar më të madh të Malit të Zi (Tivari), ku edhe bëhen udhëtimet me anije në linjat 

ndërkombëtare, si dhe në kufi me Shqipërinë. Largësia e tij me kryeqytetin e Malit të Zi 

është 78 km, ku dhe është aeroporti më i afërt, ndërsa me Tiranën 170 km. Destinacioni më 

i afërt i turizmit malor është qyteti Kolashin në Mal të Zi me një largësi prej 170 km apo 2 

h udhëtim me automjet.  

Identiteti dhe imazhi i Ulqinit, është i lidhur fort me bukurinë natyrore të këtij qyteti, 

potencialet natyrore që është baza kryesore për një zhvillim të ardhshëm. Deti Adriatik me 

plazhet ranore e bënë të njohur në këtë qytet në tregun rajonal. 

Mentaliteti i banorëve të Ulqinit është specifik. Banorët e Ulqinit perceptohen si të hapur, 

komunikativë, tolerantë dhe liberalë ndaj kulturave dhe popujve të tjerë, por gjithashtu 

karakterizohet për një shoqëri patriarkale. Gjithashtu popullata karakterizohet si popull 
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punëtor, qëllimmirë, i qetë dhe i dashur. Toleranca është një nga karakteristikat themelore e 

vlerave të qytetarëve të Ulqinit.  

Qyteti karakterizohet me një shoqëri shumë nacionale dhe kosmopolitane. Më shumë ceket 

toleranca në kuptimin e bashkëjetesës etnike. Duke ditur se në Ulqin jetojnë rreth 75% 

shqipëtarë, malazezë dhe serbë 15%, boshnjakë 5%, dhe të tjerë (rusë, kroatë, grekë, 

afrikano - veriorë) rreth 5% (Enti statistikor i Malit të Zi, 2012) . 

Ulqini, gjithashtu është fort i lidhur me historinë e pasur e cila ka lënë monumente të 

ndryshme të kulturës me karakteristikat e kohëve të veta, e cila pas burimeve natyrore është 

potenciali i dytë i këtij qyteti për një zhvillim të shpejtë ekonomik, me një bashkim unik të 

kulturave dhe zakoneve të ndryshme. Deri tash është arritur që të ndahen disa produkte 

turistike, dhe të përfaqësojnë markimin origjinal të Ulqinit-bukurina natyrore, trashëgimia 

kulturore, sportet rekreative. Identiteti i ri duhet të përfshijë të gjitha ato që për Ulqinin 

kanë pasur domethënie, dhe çfarë domethënie do të kenë në të ardhmen. Ulqini, është 

pothuajse i vetmi qytet bregdetar në rajon me dy qytete të vjetra (Kalaja e Ulqinit dhe qyteti 

i vjetër i Shasit). Themelimi i tyre karakterizohet me histori që nga periudha ilire, greke dhe 

romake. 

Pasuria e diversitetit reflektohet te popujt e ndryshëm të cilët e popullojnë, gjuhët që flasin, 

llojllojshmërinë e natyrës, dhe ngjyrave të cilat pasqyrohen dhe shijet të cilat mund të 

gjenden në tryezë. Raportuesja e Këshillit Europarlamentar për anëtarësimin e Malit të Zi 

në Bashkimin Evropian (BE), Marian Dots, në konferencën e mbajtur në Ulqin në muajin 

tetor 2015 me temen: ”Mbrojtja e biodiversitetit si kusht për mbylljen e kapitullit 27 për 

anëtarësim në BE” theksoj se: ”Ulqini me zonën e kriporës, liqenin e Shasit dhe 

grykderdhjen e lumit Buna, e bënë këtë qytet nga tre rezervatet më të mëdha të shpendëve 

në kontinentin evropian”. 

Të gjitha specifikat e tija, mjediset multietnike dhe multikonfesionale në të cilën jetojnë 

njerëzit paqësorë dhe tolerantë të cilët me nikoqirllëk do t'i mirëpresin, do t'i prezantojmë 

përmes këtij propozim pozicionimi: Ulqini pozicionohet si destinacion i një natyre, dhe 

tradite të ruajtur në të cilin qëndrimi është i këndshëm dhe i sigurtë.  

Përparësitë e të jetuarit në këtë qytet karakterizohen me pozitën gjeografike 

(disponueshmëria dhe afërsia), atmosfera tolerante, mardhëniet e mira ndër nacionale, 

klima, qetësia (Ulqini karakterizohet si vend me më pak akte kriminale në Mal të Zi. 

Mangësitë e të jetuarit në këtë qytet karakerizohen me mungesën e ngjarjeve dhe 

aktiviteteve, mungesën e organizimeve sportive, dhe ngjarjeve të tjera për grupmoshat e 

reja, mungesa e infrastrukturës arsimore (fakultetet dhe kolegjet), mungesa e infrastrukturës 

shëndetësore (mungojnë repartet specializuese dhe spitali). 
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Identiteti i Ulqinit duhet të bazohet në mundësinë e ndërlidhjes me dimensionet e ndryshme 

në një njësi të vetme. 

Gjithashtu është e nevojshme të largohen aspektet negative me çka mund të identifikohet 

vendi: infrastruktura e ujërave të zeza dhe komunikacioni rrugor i dendur. 

Nga krijimi i identitetit pozitiv të Ulqinit krijohen mundësitë e përfitimit nga grupet e 

caktuara (investitorët, konsumatorët, qytetarët, turistët etj...). 

Investitorëve ju ofrohet një vlerë e  shtuar - përveç aseteve fizike dhe faktorëve natyrorë, 

atyre ju ofrohen edhe faktorët shoqërorë dhe ”të butë” të qytetit  

Krijimi i një identiteti të vetëm që do të sigurojë diferencimin me konkurrentët e tij, dhe 

imazhin e qytetit që mund të tërheqë konsumatorë të tjerë. 

Me krijimin e identitetit pozitiv të qytetit planifikohet përmirësimi i cilësisë së jetës së 

qytetarëve: 

Së pari, në mënyrë direkte: më shumë vende pune (më shumë investime), të ardhura më të 

larta (më shumë vizitorë dhe turistë), shërbime më të mira publike, aksese më të mira në 

financa (p.sh. fondet e BE-dë, më shumë investimet të huaja dhe të brendshme). 

Së dyti, në mënyrë indirekte: infrastrukturë dhe edukim më të mirë (të ardhurat tatimore më 

shumë), një imazh më të mirë të qytetit, forcimi i sipërmarrjeve. 

Së treti, në mënyrë personale: mundësinë e identifikimit personal me mundësitë dhe 

burimet e qytetit, dhe gjetjen e pozicionit dhe rolit të vetë në zhvillimin e ambientit, 

zhvillimi i ndjenjave dhe vizioneve në mundësinë e ndikimit në drejtimin e zhvillimit të 

qytetit, planifikimi i objektivave personale dhe të biznesit në kontekstin e vizionit të 

zhvillimit të qytetit. 

Identiteti i qytetit do të ketë vizion të qartë për të gjithë pjesëmarrësit në qytet, duke forcuar 

vetëbesimin dhe krenarinë te banorët, dhe besimi se qyteti mund të realizojë potencialin e 

tij; kuptimin e rrugës dhe synimit që çon drejt realizimit të zhvillimit ekonomik, dhe 

imazhit se si do të duket ky qytet në sytë e konsumatorëve dhe njerëzve tjerë të interesuar 

për këtë qytet, si dhe mund t‟i ndihmojë njerëzve të arrijnë shpejt qëllimet e tyre në këtë 

vend. 

Është e vështirë për t‟i renditur të gjitha përfitimet e mundshme të rritjes së ndërgjegjësimit 

dhe zhvillimit të identitetit të Ulqinit. Por në bazë të bisedave konstante me publikun, me 

njerëzit që e njohin këtë lëmi dhe në krahasim me rritjen e aktiviteteve ekonomike dhe 

sociale, në qytet mund të jetë e mundur arritja e korelacionit të caktuar. Por gjëja më e 
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rëndësishme është se ka harmoni në perceptimet e identitetit të Ulqinit, dhe të gjitha 

aktivitetet që promovojnë zhvillimin e mëtejshëm të qytetit. 

Për udhëtime dhe turizëm, imazhi rajonal dhe nacional ka rëndësi thelbësore. Bashkësia 

turistike duhet të ”shesë vendin” në tregun e madh ndërkombëtar, publikut që përbëhet nga 

konsumatorët e rëndomtë. Markimi i qytetit është ai që cakton se procesi i “shitjes” është i 

lehtë apo i vështirë, i shtrenjtë apo i lirë, i thjeshtë apo kompleks. 

Kjo është arsyeja pse koncepti i markimit të destinacioneve është bërë aq i rëndësishëm. 

Nëse qyteti i Ulqinit do të fitojë reputacion pozitiv, të fuqishëm dhe të qëndrueshëm, ai do 

të bëhet pronë me vlera shumë të mëdha – me siguri më e vlefshme se të gjitha mjetet e tija 

materiale. Thënë shkurt, destinacioni me identitet të fuqishëm nevojitet të punojë më pak 

dhe shpenzojë më pak të holla duke u promovuar në treg, sepse tregu tashmë e beson atë që 

flitet. Ai duhet t‟i ndihmojë vetë blerësit të gjejë dhe blejë prodhimin. 

Pozicionimi botëror i markimit të Ulqinit duhet të ngjallë interesin e grupeve të synuara që 

ta vizitojnë këtë qytet, qëndrojnë aty, rekomandojnë vizitorëve potencialë dhe të kthehen 

përsëri apo të mbesin këtu. 

3.6. Përmbledhje e kapitullit 

Si sfidë e përgjegjes së trendeve globale të zhvillimit ekonomik dhe tejkalimit të 

kufizimeve dhe dobësive të modelit aktual të zhvillimit ekonomik të Ulqinit, nevojitet 

hartimi i ri i një modeli ekonomik që ka për qëllim një zhvillim të shpejtë në dobi të rritjes 

së standardit dhe cilësisë së jetës së popullatës së Ulqinit. Një paradigë e re zhvillimore 

bazuar në modelet teorike të zhvillimit të qyteteve në ekonominë globale të shpjeguara në 

kapitullin e dytë, mund të nxisin arritjen e synimeve zhvillimore të qytetit të Ulqinit. Teoria 

Zhvillimi Ekonomik Lokal do të përdoret për planifikimin e zhvillimit ekonomik të Ulqinit, 

si dhe hartimit të instrumenteve për zbatimin e zhvillimit në mënyrë empirike deri te efektet 

e tija në një periudhë afatmesme. Ulqini nuk ka burime njerëzore, dhe as financiare që të 

bëhet një qytet kreativ. Përmes Teorisë së Qyteteve Kreative është shpjeguar arritja e 

ndërlidhjes së zhvillimit të industrisë së turizmit me industrinë e kulturës. Kjo është bërë 

përmes zhvillimit të turizmit kulturor, festivaleve dhe ngjarjeve. Komercializimi i 

industrisë së kulturës në shërbim të industrisë së turizmit në teritorin e saj do të ndodh 

përmes faktorëve shoqërorë që i posedon Ulqini, duke bërë ringjalljen turistike të qytetit të 

vjetër të Shasit, Kalasë së Ulqinit dhe muzeumit. Në krijimin e produkteve të markuara në 

tregun rajonal rolin kryesor do ta luajnë faktorët natyrorë dhe shoqërorë. Në këtë kapitull 

gjithashtu janë shpjeguar elementet për krijimin e identitetit të Ulqinit, dhe karakteristikat e 

tija si bazë për krijimin e një imazhi pozitiv. 
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KAPITULLI IV: METODOLOGJIA E STUDIMIT 

Metodologjia e studimit do të jetë në përshtatshmëri me propozimin e titullit të temës së 

doktoraturës dhe hipotezës së saj. Metodologjia kërkimore do të përdoret për nevojën e 

mbledhjes së të dhënave parësore dhe dytësore, si dhe mbledhjen e mendimeve të 

nevojshme nga grupe të caktuara. Të dhënat dhe mendimet e mbledhura me anë të 

metodologjisë kërkimore do të përdoren për testimin e hipotezave të bëra, në funksion të 

objektivave dhe qëllimit të punimit të doktoraturës. 

4.1. Natyra e kërkimit dhe metoda e mbledhjes së të dhënave parësore 

Në ndërtimin e temës së doktoraturës do të përdoret metoda e kërkimit me burimet e të 

dhënave parësore. Burimet e të dhënave parësore do të mblidhen përmes qasjes sasiore dhe 

qasjes cilësore. 

Me anë të metodës së kërkimit autori hedh dritë mbi një zonë që i intereson në mënyra të 

ndryshme, duke bërë lloje të ndryshme të kërkimeve. Vendimi i autorit mbi llojin e 

hulumtimit që dëshironë ta zgjedh mbështetet në zgjedhjen e filozofisë dominuese të 

kërkimit dhe qasjes, e cila është diskutuar më parë. Metoda e kërkimit mundëson zhvillimin 

e teorisë dhe hipotezës, me qëllim të testimit të saj (Vercic, Coric & Vokic, 2010: 3-10) .  

Kërkimi sasior është i përshtatshëm për krahasime në mes të grupeve, analiza dhe 

shpjegime të varësisë ndërmjet variablave (Creswell, 2009). Kjo qasje është efektive kur 

problemi i kërkimit është identifikimi i faktorëve ndikues në rezultatet (i varur) ose për të 

testuar një teori apo shpjegim të caktuar. Në fakt, kjo është e njohur si mënyra më e mirë e 

testimit të hipotezave (Creswell, 2009). 

Që të realizohet me sukses detyra e projektit përmes qasjes sasiore do të përdoren 

pyetësorët për hulumtimin sasior me të dhëna parësore. Përmes qasjes sasiore do të 

sigurohen të dhënat parësore të nevojshme për këtë punim të doktoraturës. Të dhënat e 

nevojshme do të mblidhen nga studimi i qëndrimeve mbi konceptin e ri të zhvillimit të 

qytetit të Ulqinit, si dhe mbi rolin e industrisë së turizmit në zhvillimin ekonomik, rritjen e 

standardit dhe cilësisë së jetës së popullatës së Ulqinit. Këto të dhëna do të mblidhen nga 

tre grupet kryesore, nga të cilët varet planifikimi zhvillimor: së pari, studimi i qëndrimeve 

të komunitetit lokal në lidhje me zhvillimin ekonomikë dhe rëndësinë e industrisë së 

turizmit për qytetin e Ulqit; së dyti, studimi i qëndrimeve të grupeve të intereseve dhe me 

ndikim në lidhje me zhvillimin ekonomikë dhe rëndësinë e industrisë së turizmit për qytetin 

e Ulqinit; së treti, studimi i qëndrimeve të administratës publike - Bashkia e Ulqinit për 

rëndësinë dhe mundësitë e zhvillimit të turizmit në qytetin e Ulqinit.  
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Metoda cilësore është eksploruese dhe e përshtatshme për të kuptuar një koncept apo 

fenomen, si dhe probleme që hasin kërkuesit në momentin që nuk kanë asnjë ide në lidhje 

me variablat e rëndësishëm ër t‟u shqyrtuar. Kërkimi cilësor përdoret për të shqyrtuar dhe 

për të absorbuar nga pikëpamja kuptimore një fenomen të caktuar si objekt kërkimi 

(Creswell, 2009). Kjo qasje bëhet për të kuptuar një fenomen në thellësi dhe jo për të 

provuar lidhje statistikore (Bell, 1991). Për më te ër, qasja cilësore përdoret zakonisht kur 

një qasje sasiore nuk është e realizueshme (Walsham, 1995). 

Mbledhja e të dhënave parësore  përmes qasjes cilësore do të bëhet në dy mënyra: së pari, 

përmes takimeve zhvilluese (Development Workshop) dhe së dyti, përmes intervistave 

personale. 

Takimet zhvilluese (Development Workshop), janë një mjet për vlerësimin e diskutimeve 

që është i bazuar në bashkëveprimin e pjesëmarrësve me udhëheqësin e takimeve me tema 

të caktuara. Kjo mundëson për të identifikuar tematikat e mundshme si dhe skenarët e 

mundshëm të pjesëmarrësve. Organizimi i takimeve zhvilluese është bërë me një fokus 

grup, ku të pranishëm janë persona të shquar vendorë që e njohin lëminë e temës së 

diskutimit. Si moderator i takimit është vetë autori i temës së doktoraturës, i cila me këtë 

jep garancinë e kërkuar, nivelin e objektivitetit dhe besueshmërinë e informacionit të 

paraqitur, sugjerimet dhe reflektimit të përbashkët. Në takimet zhvilluese do të merren 

parasysh nevojat aktuale, dhe parashikimet e situatës në të ardhmen bazuar në trendet 

globale.  

Takimet zhvilluese janë një aktivitet dy-orësh për pjesëmarrësit dhe partnerët. Janë 

organizuar dy takime zhvilluese me dy tema të ndryshme. Takimi i parë me pjesmarrësit u 

organizua me temën: Industria e turizmit si bazë e zhvillimit ekonomik dhe rritjes së 

standardit jetësor të banorëve të Ulqinit. Takimi i dytë me pjesmarrësit u organizua për 

diskutimin mbi temën: Përmirësimi i ambientit afarist për zhvillimin e bizneseve dhe 

tërheqjen e investimeve të huaja. 

Punëtoria zhvillohet me pesë deri në tetë pjesmarrës. Të gjithë pjesëmarrësit janë të 

orientuar për të menduar në lidhje me mënyrën e tejkalimit të pengesave për zhvillimin e 

mëtejm të industrisë së turizmit, sfidat (të brendshme dhe të jashtme) për të përcjellur 

trendet globale dhe mbetur konkurrent në tregjet globale, llojet e turizmit që duhet 

zhvilluar, masat dhe objektivat për arritjen e qëllimit dhe vizionit për zhvillimin e Ulqinit, 

mënyra për zhvillimin e bizneseve dhe projekteve infrastrukturore. Në çdo takim zhvillues 

janë marrë shembuj të praktikave më të mira në të cilat pjesëmarrësit flasin. 

Për të kuptuar problemet që lidhen me zhvillimin aktual të turizmit, efektet që turizmi ka në 

të gjithë faktorët e zhvillimit të Ulqinit, si dhe të kuptuarit e mundësive dhe sfidave 

kryesore për zhvillimin e turizmit në të ardhmen, është e nevojshme për të kryer intervista 
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personale me grupet e përzgjedhura të interesit, dhe me ndikim ndikim (zgjedhur nga 

punuesi i temës së doktoraturës). Për të kryer intervista personale janë përdorur pyetësorë 

gjysëm të strukturuara, të cilët do të përpunohen dhe analizohen duke përdorur metodat dhe 

mjetet e duhura statistikore. 

4.2. Popullata e synuar dhe metoda e zgjedhjes së kampionit 

Mbledhja e të dhënave parësore të nevojshme për analizimin e këtij studimi do të mblidhen 

përmes qasjes sasiore. Këto të dhëna do të mblidhen nga komuniteti lokal, grupet e interesit 

dhe me ndikim, si dhe nga zyrtarët e administratës publike të Bashkisë së Ulqinit. Këto janë 

tre grupet kryesore, nga të cilët varet planifikimi i zhvillimit ekonomik të qytetit të Ulqinit.  

Që nga periudhe e viteve të 60-ta nga shekulli i kaluar ku si degë kryesore e zhvillimit 

ekonomik të Ulqinit bëhet industria e turizmit, turizmi i këtij qyteti mbështet në turizmin 

bregdetar, ku oferta kryesore është dielli, deti dhe rëra. Qëllimi i hulumtimit dhe mbledhjes 

së të dhënave parësore nga grupet e interest dhe me ndikim është për të kuptuar se cilat janë 

sfidat e grupeve të interesit dhe me ndikim të cilët janë të interesuar për zhvillimin e kësaj 

veprimtarie, çka ato njohin si potencial të këtij destinacioni, të krijojë një imazh të plotë të 

Ulqinit për të fokusuar turizmin në ato degët të saja  më të përshtatshme dhe më të 

rëndësishme për komunitetin dhe predispozitat e tija natyrore dhe kulturore si dhe në fund 

të analizojnë një model të ri zhvillimi të Ulqinit. 

Qëllimi i hulumtimit dhe mbledhja e të dhënave parësore nga komuniteti lokal është për të 

kuptuar se cilat janë sfidat me të cilat përballet popullata lokale, shqetësimet në lidhje me 

zhvillimin ekonomik si dhe propozimi për zgjidhjen e tyre, çka ato njohin si potencial të 

mundshëm të këtij destinacioni për zhvillim, të krijojë një imazh të plotë të Ulqinit për të 

fokusuar turizmin në ato degë të saja më të përshtatshme dhe më të rëndësishme për 

komunitetin dhe predispozitat e saja natyrore dhe kulturore si dhe në fund të analizojnë një 

model të ri zhvillimi të Ulqinit. 

Qëllimi i hulumtimit dhe i mbledhjes së të dhënave parësore nga administrate publike – 

Bashkia e Ulqinit është analizimi i të dhënave dhe mendimeve të udhëheqësve dhe 

punonjësve në administratën publike lokale mbi drejtimin e udhëheqjes, nivelin e 

kënaqshmërisë me zhvillimin ekonomik dhe industrisë së turizmit në nivelin Bashkiak, 

aktivitetet në drejtim të zhvillimit të saj, vetëdijes për rëndësinë e veprimeve të tyre si dhe 

në fund të analizojnë një model të ri zhvillimi të Ulqinit.  

Përzgjedhja e popullatës të synuar për këtë studim, tek tre grupet kryesore (komuniteti 

lokal, grupet e interesit dhe ato me ndikim, si dhe nga administrata publike – Bashkia e 

Ulqinit) ishte metoda me stratifikim dhe zgjedhje të rastit.  
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Te komuniteti lokal, shënjestra e anketimit janë Qytetarët e Ulqinit mbi 18 vjeç. Kriteri i 

përzgjedhjeve është thirrje e hapur komunitetit lokal. Pytësori do të dërgohet tek të gjithë 

që janë përfaqësuesit qiradhënës të akomodimeve private, dhe komunitetit tjetër lokal që 

merren me industrinë e turizmit në territorin e Ulqinit. Në përgjithësi janë anketuar 300 

përsona nga komuniteti lokal.  

Te grupet e interesave dhe me ndikim, shënjestra janë personat që merren me planifikimin 

e zhvillimit të qyteteve, personat nga Ulqini që kanë eksperiencë universitare hotelirierët, 

restaurantet, përfaqësuesit që ofrojnë akomodimin, përfaqësuesit e shoqatave sportive dhe 

kulturore, bujqit, agjensitë turistike dhe disa aktivistë të tjerë që janë në mënyrë indirekte të 

varur nga industria e turizmit). Popullësia e anketuar janë nga Ulqini në moshë mbi 18 

vjeçare.  Në përgjithësi janë anketuar 16 persona përfaqësues sipas karakteristikave socio-

demografike. 

Për mbledhjen e qëndrimit të administratës publike – Bashkia e Ulqinit, anketimi do të 

bëhet tek: Kryetari i Bashkisë, nënkryetarët e Bashkisë, Drejtorët e drejtorive të sektorëve 

të Bashkisë, anëtarët e këshillit bashkiak, të punësuarit në sektorin për zhvillim ekonomik, 

financat dhe buxhet si dhebashkësitë lokale. Pyetësori tek 65 përsonat dërgohen në mënyrë 

personale. 

Periudha e anketimit të pjesmarrësve në të tri grupet ishte nga muaji qershor deri në muajin 

shtator të vitit 2015. Zgjedhja e kësaj periudhe është për arsye të frekuentimitmë të madhë 

të turistëve gjatë sezonit veror, ku në pahë dalin të gjitha problemet dhe kërkohen mënyrat 

për zgjidhjen e tyre.  

Organizimi i dy takimeve zhvilluese me dy tema të ndryshme me pjesmarrësit, së pari u 

organizua me temën: Industria e turizmit si bazë e zhvillimit ekonomik dhe rritjes së 

standardit jetësor të banorëve të Ulqinit, së dyti, takimi tjeter u organizua me pjesmarrësit 

për diskutimin mbi temën: Përmirësimi i ambientit afarist për zhvillimin e bizneseve dhe 

tërheqjen e investimeve të huaja. 

Në këto dy takime ishin të ftuar të anketuarit me pyetësor nga grupi me interesë dhe ndikim 

si dhe disa zyrtarë të administrates publike-Bashkia e Ulqinit që janë të aftë për lëminë e 

zhvillimit ekonomik të qytetit të Ulqinit.  
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4.3. Arsyeja e mbledhjes së të dhënave 

Punimi i doktoraturës siç është shpjeguar edhe në kapitullin e parë bazohet në pyetjet 

kërkimore dhe përgjigjet në këto pyetje. 

Pyetjet bazë kërkimore të këtij punimi doktorature janë: 

1. Cila kornizë teorike bashkëkohore e zhvillimit të qyteteve mund të ishte më e 

përshtatshme për formulimin  e politikave të zhvillimit ekonomik të Ulqinit? 

2. Cila degë ekonomike mund të luajë një rol kyc në zhvillimin ekonomik të qytetit në 

kuadër të kornizës teorike bashkëkohore të zhvillimit të qyteteve? 

Në bazë të pyetjeve kërkimore punimi i doktoraturës ka këto këto hipoteza: 

1. Një politikë e përshtashme për zhvillimin ekonomik të Ulqinit duhet të bazohet në 

konceptin teorik të zhvillimit ekonomik lokal, teoria e qyteteve kreative dhe teoria 

identitetit rajonal. 

2. Industria e turizmit luan një rol kyç në zhvillimin ekonomik, rritjen e standardit dhe 

cilësisë së jetës së popullatës së Ulqinit. 

Bazuar tek literaturat dhe hulumtimet ekzistuese mbi konceptet teorike bashkohore të 

zhvillimit të qyteteve, trendeve aktuale globale të zhvillimit të industrisë së turizmit, 

mbledhjes së të dhënave parësore dhe dytësore do të mundohet të vërtetohen hipotezat 

bazë.  

Hipotezat e punimit të doktoraturës kanë dy variabla të varura dhe tri të pavarura. 

Nga Hipoteza e parë kemi variablat e pavarura: zhvillimit ekonomik lokal, teoria e qyteteve 

kreative dhe teoria identitetit regjional, si dhe variable e varur zhvillimi ekonomik.  

Nga Hipoteza e dytë kemi variablat e pavarura: zhvillimin ekonomik, rritjen e standardit 

dhe cilësisë së jetës së popullates, si dhe variable e varur industria e turizmit. 
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4.4. Hartimi i pyetësorit, mbledhja e të dhënave dhe përpunimi i tyre 

Me hartimin e pyetësorit anketues te grupet anketuese (komuniteti lokal, grupet e interesit 

dhe me ndikim, si dhe zyrtarët e administrates lokale të Bashkisë së Ulqinit), do të shihet: 

rëndësia e industrisë së turizmit për bashkësinë, si dhe rëndësia e turizmit për çdo individ; 

perceptimi i efektit të industrisë së turizmit në bashkësi; cila lloj e ofertës mungon dhe cilat 

janë për së tepërti; sa është numri i turistëve i pranuar për Ulqinin dhe sa është niveli i 

zhvillimit i pranueshëm; çka është brengosëse në lidhje me turizmin; çka mund të veproj 

çdo individ për përmirësimin e industrisë së turizmit; si duhet të zhvillohet industria e 

turizmit në Ulqin; planifikimi i një modeli të ri të zhvillimit të qytetit. 

Pyetësori i strukturuar u hartua duke patur parasysh nevojat për kërkim shkencor të 

shpjeguara nga Webb në punimin e tij shkencor, Questionnaires and their Design. 

Gjithashtu pyetësori është bazuar në rishikimin e literaturës nga e cila derivoi dhe modeli 

konceptual për studimin duke përdorur dhe informacionet e marra nga institucionet 

statistikore zyrtare, duke reflektuar hap pas hapi objektivat dhe pyetjet e kërkimit, por 

njëkohësisht duke reflektuar dhe kontekstin e mjedisit se ku gjindet qyteti. 

Fillimisht u përgatit një draft paraprak i pyetësorit. Ky draft paraprak i pyetësorit përbëhej 

nga dy seksione kryesore duke mbuluar gjithë elementët e përfshirë në modelin konceptual. 

Mënyra se si u konceptuan seksionet dhe variablat që duheshin matur mori për bazë 

elementët e hipotezës së ngritur për këtë studim. 

Pyetësori përbëhet nga 15 pyetje të hapura dhe 4 pyetje të mbyllura. Shkallët e përdorura 

për të matur qëndrimet dhe si rezultat përgjigjet e tre grupeve të anketuara janë shkallët e 

Likertit me një shkallë vlerësimi nga 1 në 5, gjegjësisht nga nuk jamë i sigurtë deri në 

plotësisht pajtohem. Koha e plotësimit të pytësorit 20 minuta. 

Pilotimi dhe testimi i pyetësorit u bë me një grup prej dhjet anëtarëve të komunitetit lokal, 

tre anëtarëve nga grupi i interesit dhe me ndikim, si dhe pesë zyrtarëve të administrates 

lokale të Bashkisë së Ulqinit. Të anketuarëve iu shpjegua paraprakisht qëllimi i studimit, 

dhe fakti që ata ishin përzgjedhur rastësisht për të testuar pyetësorin, duke iu kërkuar ta 

vlerësonin me përgjegjësi në lidhje me disa elementë: qartësinë e pyetjeve, rrjedhën logjike 

të pyetësorit, fjalët e dykuptimshme, kohën që do duhej për ta plotësuar, dhe në të njëjtën 

kohë iu kërkua të shtonin faktorë apo elementë që nuk ishin përfshirë në pyetësor, por ata i 

konsideronin të rëndësishme për t‟u përfshirë. Pas kohës së përfundimit të plotësimit të 

pyetësorit, e cila rezultoi të ishte mesatarisht 20 minuta u bë një diskutim i lirë më ato për 

të marrë të gjitha sugjerimet, komentet, paqartësitë rreth pyetësorit. Ky proces rezultoi 

shumë i vlefshëm pasi ai solli përmirësimin e pyetësorit në versionin përfundimtar. 

Vërejtjet qëndronin në sqarimin e kuptimit të kornizave teorike bashkëkohore të zhvillimit 

të qyteteve, gjatësinë e pyetësorit dhe kohën që nevojitej për ta plotësuar. 
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Në mënyrë që të analizohej vlefshmëria e përmbajtjes së pyetësorit, ky version i parë i tij ju 

dërgua për ta vlerësuar disa ekspertëve të fushës në Shqipëri dhe Mal të Zi. Njëkohësisht u 

diskutua dhe me një numër kolegësh të shkollës doktorale në lidhje me faktorët e 

përzgjedhjes, lidhjen me objektivat e kërkimit, gjithashtu dhe përzgjedhjen e fjalëve dhe 

fjalive dhe renditjen e tyre. Sugjerimet e tyre ishin mjaft të vlefshme për ta përmirësuar 

pyetësorin i cili erdhi në një version të dytë dhe ishte gati për fazën e pilotimit. 

Mbledhja e të dhënave parësore nëpërmjet instrumentit të pyetësorit u zgjodh për shkak se 

kërkon më pak kohë për të grumbulluar të dhënat, është i kushtueshëm por lejon një 

grumbullim të të dhënave nga një kampion me një madhësi më të madhe krahasuar me 

intervistat (Gay & Airasian, 2000). 

Mënyra e grumbullimit të të dhënave me komunitetin lokal, pytësori dërgohet me postë dhe 

shpallet në faqen zyrtare të internetit të Bashkisë së Ulqinit dhe Organizatës turistike të 

Ulqinit. 

Mënyra e grumbullimit të të dhënave me grupet me interes dhe me ndikim, pyetësori 

anketues është kryer në vend ngjarje apo dërgohet me e-mail, sipas një marrëveshjeje 

paraprake telefonike apo direkte. 

Mënyra e grumbullimit të të dhënave me zyrtarët e administrates lokale të Bashkisë së 

Ulqinit, pyetësori është plotësuar përsonalisht në praninë e anketuesit. 

Përpunimi i të dhënave të mbledhura nga pyetësorët do të përpunohen permes programit 

statistikor më të sofistikuar Statistical Package for the Social Sciences (SPSS). 

4.5. Vështirësitë e hasura gjatë mbledhjes së të dhënave parësore në teren 

Vështirësitë e hasura gjatë mbledhjes së të dhënave në terren për këtë studim kanë qenë të 

shumta. Vështirësia e parë lidhet me mosnjohurinë mbi mënyrën e zhvillimit ekonomik në 

nivelin lokal nga një pjesë shumë e madhe e grupit të anketuar nga komuniteti lokal. 

Ulqini, ka një nivel shumë të ulët të njerëzve të cilët kanë njohuri mbi mënyrën e zhvillimit 

ekonomik në nivelin lokal, dhe si rezultat i saj së pari është dashur që këtyre anketuesve t‟u 

dërgohet letër shtesë mbi atë se çka kuptojmë me tri konceptet bazë teorike të zhvillimit 

ekonomik të qyteteve.  

Vështirësia e dytë ka të bëjë me inkurajimin e zyrtarëve të administratës lokale të Bashkisë 

së Ulqinit që të përgjigjen drejt dhe duke ua garantuar anonimitetin në lidhje me dhënien e 

përgjigjeve në disa pyetje që kanë të bëjnë me atë se a është administrata lokale duke 

udhëhequr një politikë të duhur për një zhvillim të shpejtë ekonomik. 
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Megjithatë, pavarësisht këtyre vështirësive të hasura, realizimi i pyetësorëve tregon që 

është arritur një nivel i konsiderueshëm i bashkëpunimit me të gjithë grupet e anketuara. 

4.6. Natyra e kërkimit të të dhënave dytësore 

Të dhënat dytësore do të kenë qëllimin për të analizuar gjendjen ekonomike-socilale të 

Ulqinit gjatë ciklit të fundit zhvillimor si dhe matjen e nivelit të varësisë banorëve këtij 

qyteti nga industria e turizmit. Pasi që kjo degë industriale është një nga sektorët kryesor të 

zhvillimit ekonomik në Ulqin, atëherë përmes natyrës së kërkimit të të dhënave dytësore do 

të mblidhen materiale për parashikimin ecurisë së kësaj industrie në një periudh afatgjate. 

Në kapitullin e dytë burimet dytësore përdoren për të treguar nivelin e rritjes së ekonomisë 

kreative, përkrah krizës globale financiare në fund të dekadës së parë të shekullit XXI. Këto 

burime u morën nga Raporti i Konferencës së Kombeve të Bashkuara për Tregti dhe 

Zhvillim mbi ekonominë kreative për vitin 2010 (UNCTAD) si dhe nga Raportit mbi 

ekonominë kreative për vitin 2013 të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Edukim, 

Shkencë dhe Kulturë (UNESCO) dhe Programit Zhvillor të Kombeve të Bashkuara 

(UNDP) .  

Të dhënave dytësore në lidhje me realizimin dhe planifikimin e të hyrave buxhetore të 

Bashkisë së Ulqinit, sipas strukturës për periudhën e viteve 2015-2022, të grumbulluara nga 

Bashkia e Ulqinit në vitin 2016,  në këtë kapitull janë përdorur për të analizuar gjendjen 

aktuale financiare të Bashkisë, efektin që do të ketë ZHEL në të hyrat buxhetore në një 

periudhë afat mesme, si dhe shpenzimet e këtyre të hyrave në funksion të përmirësimit të 

infrastrukturës së qytetit dhe përmirësimit të mirëqenies së banorëve. 

Përdorimi i të dhënave dytësore ka pasur efekt për të analizuar gjendjen aktuale 

ekonomike-sociale dhe faktorët e zhvillimit të Ulqinit. Burimet dytësore mbi të dhënat 

makroekonomike të PBB të Malit të Zi në periudhën e viteve 2006-2014, janë grumbulluar 

nga Raporti vjetor i gjendjes ekonomike të Malit të Zi për vitin 2014, nga Enti Statistikor të 

Malit të Zi. Për të krahasuar këto të dhëna makroekonomike me shtetet e rajonit dhe 

Eurozonën, të dhënat krahasuese janë grumbulluar nga Bankat Qëndrore e shteteve nga i 

cili bëhet krahasimi, ndërsa planifikimi i zhvillimit ekonomik në periudh afatmesme është 

grumbulluar nga Raporti i Fondit Monetar Ndërkombëtar  i vitit 2014 mbi gjendjen 

ekonomike të vendeve të saja anëtare.  

Burimet dytësore mbi strukturën dhe numrin e subjekteve të biznesit në Bashkinë e Ulqinit 

për vitet 2009-2014, janë grumbulluar nga të dhënat e Drejtorisë së Tatimeve të Malit të Zi 

për vitin 2015. Këto të dhëna së bashku me të dhënat mbi nivelin e të ardhurave të 

përgjithshme të ndërmarrjeve në euro nga viti 2009-2014, nga i njëjti burim janë përdorur 

për krahasimin e  nivelit të zhvillimit ekonomik të Ulqinit me atë të nivelit shtetëror. Këto 
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të dhëna janë grumbulluar si mungesë e të dhënave statistikore mbi PBB për kokë të 

banorit për qytetin e Ulqinit, dhe si tregues më real të nivelit të të ardhurave dhe rritjes 

ekonomike. 

Të dhënat e grumbulluara nga Enti Statistikor i Malit të Zi për vitin 2011, 2012, 2015 dhe 

2016 që kanë të bëjnë me strukturën e trendeve demografike dhe të migracionit janë 

përdorur për të analizuar pjesëmarrjen e popullsisë së Ulqinit në numrin e përgjithshëm të 

banorëve të Malit të Zi, dendësia e popullsisë në nivelin e qytetit, mosha mesatare e 

popullsisë së Ulqinit, numri i popullsisë aktive dhe joaktive në Ulqin, numri i bashkësive 

familjare, struktura e migracionit dhe vendbanimeve. Duke u nisur nga fakti se burimet 

njerëzore janë një nga faktorët më të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të një vendi, 

grumbullimi i këtyre të dhënave është i rëndësishëm për të analizuar mangësitë, dhe 

përparësitë të këtij faktori zhvillimor në planifikimin e zhvillimit ekonomik të Ulqinit. 

Të dhënat dytësore nga Enti për Punësim i Malit të Zi i vitit 2015 janë përdorur për 

identifikimin e nivelit të punësimit sipas sektorëve ekonomik, niveli i papunësisë në Ulqin, 

si dhe krahasimi i tij me nivelin shtetëror. Niveli i të ardhurave nga vitet e 80-ta të shekullit 

të kaluar deri në vitin 2014 janë grumbulluar nga informacioni shtesë kërkuar nga autori i 

punimit të doktoraturës Entit Statistikor të Malit të Zi. Ky institucion u përgjigj pozitivisht 

dhe të dhënat i ka dërguar në formë CD-DVD. 

Përmes të dhënave nga viti 2014 i Entit Statistikor të Malit të Zi, janë grumbulluar të 

dhënat statistikore të pjesëmarrjes së industrisë së turizmit në PBB-së të përgjithshëm të 

Malit të Zi, si dhe totali i të ardhurave nga turizmi për vitet 2005-2013, kapacitetet e 

objekteve turistike në Ulqin dhe krahasimi i tyre me të dhënat në nivel shtetëror. 

Frekuentimi turistik dhe qëndrimet me fjetje në Ulqin nga periudha e viteve të 80-ta nga 

shekulli i kaluar deri në vitin 2015 janë grumbulluar nga Ministria e Zhvillimit të 

Qëndrueshëm dhe Turizmit e Malit të Zi, të dhënat e dërguara në formë CD-DVD me 

kërkesë përsonale nga autori i punimit të doktoraturës.  

Për të bërë analizën e treguesve të sektorit të bujqësisë në ekonominë e Ulqinit janë 

grumbulluar të dhënat dytësore për vitin 2014 nga Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit 

Rural, ku tregohet niveli i pjesëmarrjes së kësaj dege bujqësore në PBB. Nga të dhënat 

dytësore të Entit Statistikor të Malit të Zi për vitin 2012, janë grumbulluar të dhënat mbi 

numrin e përgjithshëm të të punësuarve në nivel shtetëror. Nga të dhënat e Entit Statistikor 

të Malit të Zi për vitin 2011 dhe 2014, janë grumbulluar të dhënat dytësore mbi numrin e 

fermerëve, hapësirat bujqësore, sasia e prodhimit dhe destinacionit të shitjes së produkteve 

bujqësore të Ulqinit dhe krahasimi i tyre me pjesëmarrjen në nivelin shtetëror. 

Në kapitullin e shtatë grumbullimi i të dhënave përmes burimeve dytësore është nevojitur 

për parashikimet e zhvillimit të industrisë së turizmit në një periudhë afatmesme. Këto të 
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dhëna janë grumbulluar nga Organizata Botërore e Turizmit (UNWTO) për vitin 2001. 

Gjithashtu në këtë kapitull janë grumbulluar të dhënat statistikore përmes burimeve 

dytësore të kësaj organizate nga viti 2014, për të analizuar kontributin që jep çdo pjesë e 

kontinentin Evropian në pjesëmarrjen e industrisë globale. Këto të dhëna janë mbledhur për 

të analizuar nëse ka një perspektivë zhvillimore industria e turizmit në këtë rajon, pasi që 

zhvillimi ekonomik i Ulqinit do të bazohet në këtë industri.    

4.7. Kufizimet metodologjike 

Ky studim është përballur edhe me disa kufizime metodologjike për mbledhjen e të 

dhënave dytësore. Së pari, te analiza e gjendjes aktuale ekonomike, duke krahasuar 

Prodhimin e Brendshëm Bruto (PBB) të Malit të Zi me atë të qytetit të ulqinit, ekziston 

mungesa e të dhënave statistikore zyrtare për PBB për kokë të banorit për çdo qytetet në 

veçanti. Për këtë arsye është bërë analiza e të ardhurave totale të ndërmarrjeve në Ulqin, si 

tregues total që bënë pjesë në PBB. Së dyti, niveli i ekonomisë informale në fushën e 

turizmit mund të çojë deri te të dhënat statistikore jo të sakta në krahasim me gjendjen reale 

në terren. Gjendja reale në terren është më e mirë se ajo statistikore me një variacion deri 

në +5%. Së treti, te analiza e zhvillimit ekonomik të Ulqinit, mungesa e studimeve 

paraprake ka vështirësuar realizimin e këtij studimi, pasi që deri më tani nuk ekziston asnjë 

punim shkencor në këtë lëmi, për këtë fushë, për këtë qytet, fakt i cili ka kushtëzuar deri 

diku hulumtimin më të thellë të faktorëve që ndikojnë në zhvillimin e turizmit dhe 

indikatorët e këtij studimi. Së katërti, mungesa e burimeve dytësore nga aktivitetet 

ekonomike dhe sociale të Ulqinit dhe Malit të Zi në periudhen nga viti 1990 deri në vitin 

2006, paraqet një kufizim për krahasimin e të dhënave statistikore në disa cikle kohore. 

Këto mungesa paraqiten për arsye se Enti Statistikor i Republikës së Malit të Zi ishte degë 

e Entit Statistikor Federal të Jugosllavisë, me qender në Beograd. Mali i Zi u formua si 

shtet i pavarur dhe sovran në vitin 2006. Pas këtij viti filluan themelimin institucionet e tij 

shtetërore. Institucionet e deri atëhershme pushuan së vepruari, me këtë edhe arkivi i të 

dhënave statistikore për Malin e Zi gjatë kësaj periudhe u bartë në Beograd, me arsyetim se 

ato janë pasues të të gjitha pasurive materiale dhe jo materiale të shtetit i cili nuk ekzistonte 

më. 
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4.8. Përmbledhje e kapitullit 

Në këtë kapitull u shpjegua natyra e kërkimit së të dhënave parësore dhe dytësore. Burimet 

e të dhënave parësore do të mblidhen përmes qasjes sasiore dhe qasjes cilësore. Mbledhja e 

të dhënave sasiore bëhet me anë të pyetësorit të strukturuar nga 19 pyetje, i cili është i 

ndarë në dy seksione kryesore. Janë anketuar tre grupe kryesore nga të cilët varet 

planifikimi i zhvillimit ekonomik si dhe zhvillimi i industrisë së turizmit. Këtë tre grupe 

janë: komuniteti lokal, grupet e interesit dhe me ndikim, si dhe administrata publike – 

Bashkia e Ulqinit. Të dhënat cilësore mblidhen përmes takimeve zhvilluese dhe përmes 

intervistave personale të strukturuara. Për grumbullimin e të dhënave parësore në këtë 

kapitull u shpjegua edhe vështirësitë gjatë mbledhjes së të dhënave parësore dhe dytësore. 

Gjithashtu u shpjegua edhe natyra e mbledhjes së të dhënave dytësore, qëllimet e mbledhjes 

së këtyre të dhënave si dhe kufizimet metodologjike që kamë hasur në grumbullimin e të 

dhënave dyrësore. 
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KAPITULLI V: ANALIZA DHE INTERPRETIMI I TË DHËNAVE 

Ky studim empirik bazohet në të dhënat që janë mbedhur nga burimet parësore që u 

ndërtuan duke përdorur hipotezat e paraqitura në kapitullin e parë, në ndjekje të çështjeve 

të ngritura në kapitullin e teorik (kapitulli i dytë), si dhe aplikimi i këtyre çështjeve të 

ngritura në praktik (kapitulli i tretë). Të tre kapitujt specifikuan nevojën për t‟u gjeneruar të 

dhëna specifike në mënyrë që të kënaqen objektivat e arritura. Të dhënat sasiore të marra 

nga pyetësorët do të shpjegohen nga çdo grup i anketuar dhe do të shprehen në përqindje 

me anë të modelit cross-tabulation. Të dhënat cilësore do të shpjegohen në formë të 

shprehjes së mendimeve të intervistuarëve të cilat janë në përputhje me synimin e modelit 

të zhvillimit ekonomik.  

5.1. Të dhënat përshkruese të pyetësorit 

Nga pyetësorët e mbledhur janë përpunuar të dhënat nga të anketuarit. Tabela e mëposhtme 

paraqet të dhënat përshkruese të të dhënave demografike. Këto të dhëna janë ndarë sipas 

grupit të anketuar, vendbanimit, gjinisë, grupëmoshës, punësimit dhe nivelit arsimor. 

Tabela 6: Të dhënat përshkruese-Demografike 

Të anketuarit 

  Frekuenca Përqindja 

Komunitetit lokal 300 78.7 
Administrata publike-Bashkia e 
Ulqinit 

65 17.1 

Grupet e interesit me ndikim 16 4.2 

Gjithsejt 381 100 

Vendbanimi 

Ulqini 377 99 
Podgorica 2 0.5 
Budva 2 0.5 

Gjithsejt 381 100 

Gjinia 

Mashkull 347 91.1 
Femër 34 8.9 

Gjithsejt 381 100 

Grupëmosha 

20-30 vjeç 12 3.1 
31-40 vjeç 188 49.3 
41-50 vjeç 130 34.1 
51-62 vjeç 51 13.4 

Gjithsejt 381 100 

Të punësuar 



83 

 

Administratë publike 65 17.1 
Arsim 9 2.4 
Biznese të tjera 10 2.6 
Bujqësi 38 10 
Drejtësi 1 0.3 
Ekonomi 8 2.1 
Kulturë 7 1.8 
Ndërtimtari 15 3.9 
Planifikimi hapsinorë 1 0.3 
Sport 7 1.8 
Tregëti, 32 8.4 
Turizëm 188 49.3 

Gjithsejt 381 100 

Arsimi 

I Mesëm 170 44.6 
I Lartë 211 55.4 

Gjithsejt 381 100 
Burimi: Autori (2016) 

Numri i përgjithshëm i kampionit përbëhet nga 381 individë nga të cilët 300 individë ose 

78.7% janë komuniteti lokal, 65 individë ose 17.1% administrata publike-Bashkia e Ulqinit 

dhe  16 individë ose 4.2% grupet e interesit me ndikim. 

Ndarja e të anketuarëve sipas vendbanimit, gjinisë, grupëmoshës, dega e punësimit si dhe 

niveli arsimor është sepse mendoj që ka opinione të ndryshme sa i përket ç‟shtjeve midis 

këtyre grupeve për çdo pyetje të anketuar.  

Përsa i përket vendbanimit, pjesa madhore i përket zonës së Ulqinit 99%, dhe 0.5% për 

Budva dhe Podgoricë. Në lidhje me gjininë, numri i të anketuarëve është 91.1% meshkuj 

dhe 8.9% femra. 

Në studim kanë marrë pjesë grupëmosha 20-30 vjeç me 3.1%, grupëmosha 31-40 vjeç me 

49.3%, grupëmosha 41-50 vjeç me 34.1% dhe grupëmosha 51-62 vjeç me 13.4%. 

Pjesa më e madhe e të anketuarve janë të punësuar në turizëm me 49.3%, administratë 

publike me 17.1%, bujqësi me 10%, tregëti me 8.4 %, dhe me pak në sektorët e tjerë si 

arsim, biznese të tjera, drejtësi, ekonomi, kulturë etj. 

Në studim marrin pjesë grupëmosha e gjinisë mashkullore me përfaqësi më të lartë 31-40 

vjeç me 47.8%, e ndjekur nga grupëmosha 41-50 vjeç me 36%, grupëmosha 51-63 vjeç me 

12.7 %, dhe grupëmosha 20-30 vjeç me 3.5%. 
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Nga numri i përgjithëshem i të anketuareve 53% e meshkujve janë me arsim të lartë dhe 47 

% e tyre janë me arsim të mesëm. Përsa i përket femrave 27 prej tyre ose 79.4 % janë me 

arsim të lartë dhe 7 femra ose 20.6 % janë me arsim të mesëm. 

Nga të anketuarit e përgjithëshem 99.4 % e meshkujve jetojnë në Ulqin dhe 0.3% e tyre në 

Podgoricë dhe Budva, ndërsa femrat 94.1% në Ulqinë dhe 2 % në Podgoricë dhe Budva. 

Grupet e anketuara të analizuara sipas gjinisë del se 80.7 % e meshkujve janë nga 

komuniteti lokal, 15.6% nga Administrata Publike-Bashkia e Ulqinit, dhe 3.7% nga grupet 

e interesit me ndikim. 

Kur është në pyetje analiza e të dhënave përshkruese të grupëmoshave, ajo është si në 

vijim. Nga komuniteti lokal grupëmosha 20-30 vjeç është 100 %. Kjo grupëmoshë me 

nivelin e arsimit të mesëm mer pjesë në nivelin e përgjithëshem të anketuarëve prej  41.7 

%, ndërsa me arsim të lartë 58.3% . 

Së dyti, grupëmosha 31-40 vjeç bënë pjesë me 73,9% nga komuniteti lokal, ndërsa 24.5%  

nga Administrata Publike-Bashkia e Ulqinit, 1.6% nga grupet e interesit me ndikim. Kjo 

grupëmoshë me nivelin e arsimit të mesëm mer pjesë në nivelin e përgjithëshem të 

anketuarëve prej 45.2% i mesëm, dhe 54.8% i lartë. 

Së treti, grupëmosha 41-50 vjeç e të anketuarëve bënë pjesë me 88.5 % nga komuniteti 

lokal, 6.20 %  nga Administrata Publike-Bashkia e Ulqinit, dhe 5.40 % nga grupet e 

interesit me ndikim. Kjo grupëmoshë me nivelin e  arsimit të mesëm mer pjesë në nivelin e 

përgjithëshem të anketuarëve prej 53.1% i mesëm, dhe 46.9% i lartë. 

Së katërti, grupëmosha 51-62 vjeç e të anketuarëve bënë pjesë me 66.7 % nga komuniteti 

lokal, 21.60 %  nga Administrata Publike-Bashkia e Ulqinit, dhe 11.80 % nga grupet e 

interesit me ndikim. Kjo grupëmosha me nivelin e arsimit të mesëm mer pjesë në nivelin e 

përgjithëshem të anketuarëve prej 21.6 % i mesëm dhe 78.4 % i lartë. 

5.2. Interpretimi i të dhënave sasiore përmes modelit Cross-tabulation 

Nga seksioni i parë i përbërë nga pesëmbëdhjetë pyetje të mbyllura, janë vlerësuar me 

shkallën e Likerit nga 1 në 5. Përpunimi i të dhënave është bërë në tre grupet e anketuara 

(komuniteti lokal, administrata publike-Bashkia e Ulqinit, si dhe grupet e interesit dhe me 

ndikim). Gjithashtu përpunimi i të dhënave të mbledhura nga pyetësori është punuar edhe 

sipas të dhënave tjera (gjinia, grupëmosha, niveli arsimor, vendbanimi, dega e punësimit). 

Analizimi i të dhënave sasiore të mbledhura nga pesëmbëdhjetë pyetjet nga pyetësori 1 do 

të bëhen në tre pjesë. Së pari, do të analizohen katër pyetjet të cilat rrjedhin nga Hipoteza 1 

dhe që kanë të bëjnë me planifikimin e ri të zhvillimit të Ulqinit bazuar në teoritë 

bashkëkohore të zhvillimit të qyteteve në ekonominë globale. Së dyti, do të analizohen 
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pyetjet që rrjedhin nga Hipoteza 2, të cilat kanë të bëjnë me rolin kyç të industrisë së 

turizmit në zhvillimin ekonomik, rritjen e standardit dhe cilësisë së jetës së popullatës së 

Ulqinit. Së treti, do të analizohen pyetjet e tjera të mbetura nga seksioni i parë i pyetësorit 

të cilat gjithashtu rrjedhin nga Hipoteza 2, dhe që kanë të bëjnë me ndikimin negativ të 

industrisë së turizmit në cilësinë e jetës së popullatës së Ulqinit. 

Pjesa e parë përbëhet nga pyetjet, a udhëheq administrata publike një politik të gabuar 

ekonomike mbi zhvillimin e qytetit, a mundemi që me konceptin teorik të Zhvillimit 

Ekonomik Lokal të planifikojm zhvillimin ekonomik të qytetit, a mund të zhvillojm 

turizmin kulturor me konceptin teorik të Qyteteve Kreative, a mund përmirësojm imazhin e 

qytetit dhe rritjen e konkurrencës perms konceptit teorik të Identitetit Rajonal të Qyteteve? 

Rezultatet e këtyre pyetjeve permes analizës cross-tabulate do të diskutohen në vijim. 

Në tabelën 7 paraqiten përgjigjet në pyetjen mbi udhëheqjen e një politike ekonomike të 

administratës publike mbi zhvillimin e qytetit. 

Tabela 7: Administrata publike udhëheq një politik të gabuar ekonomike mbi zhvillimin e qytetit 

      
Administrata publike udhëheq një politik të gabuar 

ekonomike mbi zhvillimin e qytetit 

Gjithsejtë 
      

Nuk 
jam i 

sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Të 
anketuarit 

Komunitetit 
lokal 

N 10 11 11 28 240 300 

%  3.3% 3.7% 3.7% 9.3% 80.0% 100.0% 

Administrata 
publike-
Bashkia e 
Ulqinit 

N 8 9 14 3 31 65 

%  12.3% 13.8% 21.5% 4.6% 47.7% 100.0% 

Grupet e 
interesit dhe 
me ndikim 

N 0 1 3 1 11 16 

%  .0% 6.3% 18.8% 6.3% 68.8% 100.0% 

Gjithsejtë N 18 21 28 32 282 381 

%  4.7% 5.5% 7.3% 8.4% 74.0% 100.0% 

Burimi: Autori (2016) 

Mbi 80 % e të anketuarëve të përgjithshëm mendojnë se administrata publike udhëheq një 

politikë të gabuar ekonomike mbi zhvillimin e qytetit. Niveli më i lartë i një mendimi të till 

është tek komuniteti lokal me 90%, vijon me 75% të anketuarve që këtë mendim e kanë 

grupi i interesave dhe me ndikim, si dhe administrata publike-Bashkia e Ulqinit të këtij 

mendimi janë rreth 52% i të anketuarëve.  
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Ndonëse të tërë të anketuarit, pavarësisht profesionit, në shumicë kanë një mendim negativ 

mbi politikat ekonomike te bashkisë, ajo që është interesant është fakti që mbi 50% e 

punonjësve të administrates publike të anketuar ndajnë të njëjtin mendim. Pastaj janë 

pyetur se çfarë mendimi kanë të anketuarit mbi konceptet teorike bashkëkohore të 

zhvillimit të qyteteve në ekonomin globale të diskutuara në kapitullin II dhe III. 

Me konceptin Teorik të Zhvillimit Ekonomik Lokal mundemi të planifikojmë zhvillimin 

ekonomi të qytetit janë dakord 89% të anketuarve. Me mbi 90% me këtë pyetje është 

dakord komuniteti lokal, pastaj administrata publike-Bashkia e Ulqinit 86%, dhe grupi i 

interesit dhe me ndikim me 78%. 

Me konceptin Teorik të Qyteteve Kreative mund të zhvillojm turizmin kulturor janë dakord 

rreth 85% të anketuarve. Nga tre grupet e anketuar, përqindja më e lartë që janë dakord me 

këtë pyetje ishte grupi i interesit dhe me ndikim rreth 94%, pastaj komuniteti lokal me mbi 

85%, dhe administrata publike-Bashkia e Ulqinit rreth 79%. 

Me konceptin Teorik të Identitetit të Qyteteve mundemi për të përmirësuar imazhin e 

qytetit dhe rritjen e konkurrencës janë dakord rreth 87% të anketuarve. Përqindja më e lartë 

që është dakord me këtë pyetje ishte administrata publike-Bashkia e Ulqinit rreth 94%, 

pastaj grupi i interesit dhe me ndikim rreth 88%, dhe komuniteti lokal me mbi 85%. 

Katër pyetjet e mësipërme të cilat janë të bazuara në Hipotezën 1, po ti krahasojmë sipas 

nëngrupeve nga tabela 6 është interesante se gjinia mashukullore e të anketuarve me nivelin  

mbi 90% janë dakord që Administrata udhëheq një politik të gabuar ekonomike mbi 

zhvillimin e qytetit, si dhe se teoritë bashkëkohore të zhvillimit të qyteteve në ekonominë 

globale mund të planifikohet një zhvillim ekonomik ndryshe nga ai aktual, si dhe të 

sigurojnë një zhvillim të shpejtë ekonomik të Ulqinit. E kundërta është mendimi i gjinisë 

femërore në të katër pyetjet e mësipërme. Ato në nivelin e përqindjeve më të larta nuk 

pajtohen apo nuk janë të sigurta. Përgjigjet e këtij niveli të gjinisë femrore është si pasojë e 

mosnjohjes së fushës mbi të cilën bëhen pyetjet anketuese. Niveli i grupëmoshës nga 20-40 

janë dakord me mbi 90% të katër pyetjeve, ndërsa popullata më e moshuar, ajo nga 41-62 

këtë mendim e kanë nën nivelin 50% e të anketuarve të përgjithshëm. Nga fusha e 

punësimit nivelin më të lartë të përgjigjeve pozitive e kanë administrate publike, të 

punësuarit në industrinë e turizmit, të punësuarit në bujqësi, tregëti dhe kultur. Këto janë 

degët që një koncept i ri zhvillimor do të kishte ndikim direkt në nivelit e zhvillimit të tyre 

të biznesit. Me të katër pyetjet të cilat rrjellin nga Hipoteza 1 dhe që kanë bazë teorike dhe 

empirike tek kapitulli II dhe III, niveli i përgjithshëm të anketuarve me nivel të lartë 

arsimor me rreth 80% janë dakort, ndërsa ato me nivel të mesëm arsimor rreth 65%. 
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Pjesa e dytë përbëhet nga gjashtë pyetjet, turizmi kontribuon në zhvillimin ekonomik të 

qytetit, turizmi ndikon që bashkësia të fitojë shërbime të reja, turizmi stimulon aftësit 

lokale/zanatet dhe kulturen, turizmi krijon vende të reja pune, përsonalisht kam të ardhura 

nga turizmi, turizmi është i rëndësishëm për vendin tim? Rezultatet e këtyre pyetjeve 

përmes analizës crosstabulation paraqiten në vijim në formë tabelare. 

Tabela 8: Turizmi kontribuon në zhvillimin ekonomik të qytetit   

      Turizmi kontribuon në zhvillimin ekonomik të qytetit  

Gjithsejtë 

      Nuk jam 
i sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Të 
anketuarit 

Komuniteti 
lokal 

N 11 8 6 43 232 300 

%
  

3.7% 2.7% 2.0% 14.3% 77.3% 100.0% 

Administrat
a publike-
Bashkia e 
Ulqinit 

N 6 0 0 13 46 65 

%
  

9.2% .0% .0% 20.0% 70.8% 100.0% 

Grupet e 
interesit 
dhe me 
ndikim 

N 1 1 0 2 12 16 

%
  

6.3% 6.3% .0% 12.5% 75.0% 100.0% 

Gjithsejtë N 18 9 6 58 290 381 

%
  

4.7% 2.4% 1.6% 15.2% 76.1% 100.0% 

Burimi: Autori (2016) 

Bazuar nga të dhënat dytësore, se industria e turizmit është dega kryesore industriale dhe 

burimi kryesor i të ardhurave të banorëve të Ulqinit, është bërë pyetja që një gjë e tillë të 

vërtetohet edhe më saktësisht me anë të qasjes sasiore. Mbi 90% e numrit të përgjithshëm 

të anketuarve mendojnë se turizmi kontribuon në zhvillimin ekonomik të qytetit. Niveli më 

i lartë i një mendimi të till është tek komuniteti lokal me 77%, vijon me të anketuarit nga 

administrata publike-Bashkia e Ulqinit me 75% si dhe rreth 71% e të anketuarve nga grupi 

i interesave dhe me ndikim ndajnë një mendim të tillë.  
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Tabela 9: Turizmi ndikon që bashkësia të fitojë shërbime të reja 

      
Turizmi ndikon që bashkësia të fitojë shërbime të reja  

Gjithsejtë 
      Nuk jam 

i sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Të 
anketuarit 

Komuniteti 
lokal 

N 8 0 37 86 169 300 

%  2.7% .0% 12.3% 28.7% 56.3% 100.0% 

Administrata 
publike-
Bashkia e 
Ulqinit 

N 6 2 0 30 27 65 

%  9.2% 3.1% .0% 46.2% 41.5% 100.0% 

Grupet e 
interesit dhe 
me ndikim 

N 1 1 0 3 11 16 

%  6.3% 6.3% .0% 18.8% 68.8% 100.0% 

Gjithsejtë N 15 3 37 119 207 381 

%  3.9% .8% 9.7% 31.2% 54.3% 100.0% 

Burimi: Autori (2016) 

Pasi që Ulqini bënë pjesë në grupin e qyteteve të vogla, ku mënyra e jetesës jashtë peiudhës 

së sezonit turistik është monotone dhe një numër i bizneseve dhe administratës publike 

shkurtojnë veprimtaritë e tyre për arsye ekonomike të tre grupit të fokusuar është bërë pytja 

se a ka ndikim turizmi në ofrimin e shërbimeve të reja në bashkësi. Nga numri i 

përgjithshëm i të anketuarve vetëm 54% e tyre mendojnë që turizmi ndikon që bashkësia të 

fitojë shërbime të reja. Nga ana e sektorit të administratës publike, arsyeja e krijimin të 

shërbimeve të reja qëndron në faktin e nevojës së modernizimit dhe përcjelljes së trendeve 

aktuale me qytetet konkurrente në rajon, si dhe për një funksionim më efikas në shërbim të 

bizneseve dhe komunitetit lokal. Komuniteti lokal dhe grupet e interesit dhe me ndikim më 

shumë e shohin se çdo shërbim i ri që ofrohet në bashkësi ndikohet nga turizmi.    
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Tabela 10: Turizmi stimulon aftësit lokale/zanatet dhe kulturen 

      
Turizmi stimulon aftësit lokale/zanatet dhe 

kulturen  

Gjithsejtë 
      

Nuk jam i 
sigurtë 

Nuk 
pajtohem 

Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Të 
anketuarit 

Komuniteti 
lokal 

N 30 28 122 120 300 

%  10.0% 9.3% 40.7% 40.0% 100.0% 

Administrata 
publike-
Bashkia e 
Ulqinit 

N 8 9 14 34 65 

%  12.3% 13.8% 21.5% 52.3% 100.0% 

Grupet e 
interesit dhe 
me ndikim 

N 0 0 7 9 16 

%  .0% .0% 43.8% 56.3% 100.0% 

Gjithsejtë N 38 37 143 163 381 

%  10.0% 9.7% 37.5% 42.8% 100.0% 

Burimi: Autori (2016) 

Duke u nisur nga fakti se zanatet dhe zakonet e vjetra  me të cilat ka qenë i njohur Ulqini, 

janë të rëndësishme për ruajtjen e origjinalitetit të këtij qyteti dhe mund të jenë pjesë e 

ofertave turistike, është bërë pyetja se a stimulon turizmi aftësitë lokale/zanatet dhe 

kulturën. Nga pjesa e të anketuarve të grupeve të intereseve dhe me ndikim 100% e tyre, 

mendojnë që turizmi stimulon aftësitë lokale/zanatet dhe kulturën. Ndërsa sa i përket pjesës 

së të anketuarve nga komuniteti lokal dhe administrata publike mbi 80% gjegjësisht 70% e 

tyre, mendojnë që turizmi stimulon aftësitë lokale/zanatet dhe kulturën.   
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Tabela 11: Turizmi krijon vende të reja pune 

      Turizmi krijon vende të reja pune 

Gjithsejtë 
      

Nuk jam i 
sigurtë 

Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Të 
anketuarit 

Komuniteti 
lokal 

N 23 90 187 300 

%  7.7% 30.0% 62.3% 100.0% 

Administrata 
publike-Bashkia 
e Ulqinit 

N 6 13 46 65 

%  9.2% 20.0% 70.8% 100.0% 

Grupet e 
interesit dhe 
me ndikim 

N 0 2 14 16 

%  .0% 12.5% 87.5% 100.0% 

Gjithsejtë N 29 105 247 381 

%  7.6% 27.6% 64.8% 100.0% 

Burimi: Autori (2016) 

Nga tabela 11 del se nga numri i përgjithshëm i të anketuarëve, rreth 65% janë të mendimit 

se industria e turizmit në Ullqin krijon vende të reja pune. Kjo është një përqindja e ulët e 

dhënies së përgjigjeve që pajtohen plotësisht apo pjesërisht me këtë pyetje, posaçërisht nga 

komuniteti lokal, duke e ditur që burimi kryesor i punësimeve të reja është nga kjo industri. 

Një numër i madhë i komunitetit lokal që veprimtarinë kryesore e kanë dhënien me qera të 

apart-shtëpive, dhe një nivel lartë i tyre nuk paraqesin të dhëna reale mbi qiradhënien dhe 

renditen në ekonominë e zezë, ka ndikuar në prodhimin e këtij rezultati përfundimtarë për 

këtë pyetje.    
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Tabela 12: Përsonalisht kam të ardhura nga turizmi 

      Përsonalisht kam të ardhura nga turizmi  

Gjithsejtë 
      Nuk jam i 

sigurtë 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Të 
anketuarit 

Komuniteti 
lokal 

N 20 2 51 227 300 

%  6.7% .7% 17.0% 75.7% 100.0% 

Administrata 
publike-
Bashkia e 
Ulqinit 

N 7 0 13 45 65 

%  10.8% .0% 20.0% 69.2% 100.0% 

Grupet e 
interesit dhe 
me ndikim 

N 0 0 0 16 16 

%  .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

Gjithsejtë N 27 2 64 288 381 

%  7.1% .5% 16.8% 75.6% 100.0% 

Burimi: Autori (2016) 

Nga përgjigjet e përpunuara në tabelen 12 del se mbi 75% e të anketuarve kanë të ardhuara 

nga industria e turizmit. Nga grupet e interesit dhe me ndikim kjo përgjigje është në nivelin 

100% dhe është përgjigje reale, pasi që të gjithë të anketuarit kanë të ardhura parësore apo 

të ardhura shtesë nga kjo degë industriale. Komuniteti lokal i përgjigjur me nivelin mbi 

75% në këtë pyetje përsëri është nën nivelin e pritur për arsye se një pjesë e komunitetit 

lokal merret me turizëm me anë të rrjellave jolegale. Administrata publike nga Bashkia e 

Ulqinit ka treguar se rreth 70% e të anketuarëve kanë të ardhura shtesë nga turizmi me anë 

të dhënies së apart-shtëpive me qera, apo akcionerë në ndonjë biznes me vepritari hoteliere. 
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Tabela 13: Turizmi është i rëndësishëm për vendin tim 

      Turizmi është i rëndësishëm për vendin tim 

Gjithsejtë 
      Nuk jam i 

sigurtë 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Të 
anketuarit 

Komuniteti 
 lokal 

N 5 20 275 300 

%  1.7% 6.7% 91.7% 100.0% 

Administrata 
publike-Bashkia 
e Ulqinit 

N 0 0 65 65 

%  .0% .0% 100.0% 100.0% 

Grupet e 
interesit dhe  
me ndikim 

N 0 0 16 16 

%  .0% .0% 100.0% 100.0% 

Gjithsejtë N 5 20 356 381 

%  1.3% 5.2% 93.4% 100.0% 

Burimi: Autori (2016) 

Nga rezultatet e përpunuara në tabelën 13 del se rreth 94% e të anketuarëve të përgjithshëm 

janë të mendimit se turizmi ka rëndësi të veçant për bashkësinë ku jeton. Nga të gjitha 

grupet niveli i përgjigjeve pozitive ishte mbi 90% dhe nuk kishte asnjë të anketuar i cili 

mendonte se turizmi nuk është i rëndësishëm për vendin ku jeton. 

Të dhënat e të gjashtë pyetjeve anketuese të shpjeguara në mënyrë statistikore nga tabela 8 

deri në tabelën 13 tregojnë rolin kyç të industrisë së turizmit në zhvillimin ekonomik, 

rritjen e standardit dhe cilësisë së jetës së popullatës së Ulqinit. Në të gjitha këto pyetje 

gjinia mashkullore e anketuar ka dhënë një përgjegje pozitive dhe në favor të Hipotezës 

kërkimore 1, me një mesatare me mbi 90%. Kjo do të thotë se gjinia mashkullore e 

anketuar janë dakord se industria e turizmit ka rolin kyç në zhvillimin ekonomik, rritjen e 

standardit dhe cilësisë së jetës së popullatës së Ulqinit. Sikurse në pjesën e parë të analizave 

të katër pyetjeve, gjinia femrore me një mesatare shumë të ulët prej rreth 30%. Nga kjo del 

se ky nëngrup nuk është dakord me mendimin e ngritur në këtë punim që lidhin rolin kyç të 

industrisë së turizmit me zhvillimin ekonomik të Ulqinit. Me gjithë nivelin e lartë të 

mendimit negative tek gjinia femërore, ishte pyetja se turizmi ndikon që bashkësia të fitoj 

shërbime të reja, ndërsa pyetjet me të cilat janë të mendimit ishte që turizmi krijon vende 

pune, rreth 68% e tyre ishin të këtij mendimi, si dhe 98% e tyre ishin të mendimit se 

turizmi është i rëndësishëm për vendin e tyre. Gjithashtu si në pjesën e parë edhe tek pjesa 

e dytë, ndarja e të dhënave sasiore të mbledhura nga pyetësorët sipas nëngrupit të 

grupëmoshës del se mosha më e re, ajo nga 20 deri në 40 vjeç kanë nivel më të lartë të 

pajtueshërisë me pyetjet e anketimit nga grupi i dytë sesa niveli i grupëmoshës më të vjetër, 
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pra ajo nga 41 deri në 62 vjeç. Kjo gjë nuk ka qëndruar vetëm tek pyetja se turizmi 

stimulon aftësit lokale/zanatet dhe kulturen, nga e cila të gjithë të anketarit nga mosha 20-

30 vjeç nuk ishin dakord me këtë konstatim. Një kryqëzim i mendimeve nga interpretimi i 

të dhënave sasiore është interesante se të gjithë të punësuarit në këtë grupëmoshë ishin 

dakord që elementet teorike të Qyteteve Kreative mund të zhvilloj turizmin kulturor, ndërsa 

e kundërta është me ndarjen e mendimit se turizmi stimulon aftësit lokale/zanatet dhe 

kulturen janë të punësuarit në degën e kultures. Një analizim i mendimeve për këto dy 

pyetje është me rëndësi sepse stimulimi për zhvillimin e aftësive lokaleve, zanateve dhe 

kultures varen nga elementet teorike të Qyteteve Kreative. Nga kjo del se, deri më tani ky 

model teorik nuk është zbatuar në Ulqin për zhvillimin e turizmit kulturor. 

Pjesa e tretë përbëhet nga pesë pyetje, turizmi shfrytëzon burimet natyrore, bashkësia ka 

kontrol në zhvillimin e turizmit, turizmi negativisht ndikon në mjedis, turizmi dëmton 

standardet e moralit, turizmi ngadalëson aktivitetet lokale? Rezultatet e këtyre pyetjeve 

përmes modelit cross-tabulation paraqiten në vijim në formë tabelare. 

Tabela 14: Turizmi shfrytëzon burimet natyrore   

      Turizmi shfrytëzon burimet natyrore  

Gjithsejtë 
      

Nuk 
jam i 

sigurtë 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Të 
anketuarit 

Komuniteti 
lokal 

N 50 41 74 135 300 

%  16.7% 13.7% 24.7% 45.0% 100.0% 

Administrata 
publike-
Bashkia e 
Ulqinit 

N 0 6 28 31 65 

%  .0% 9.2% 43.1% 47.7% 100.0% 

Grupet e 
interesit dhe 
me ndikim 

N 1 2 7 6 16 

%  6.3% 12.5% 43.8% 37.5% 100.0% 

Gjithsejtë N 51 49 109 172 381 

%  13.4% 12.9% 28.6% 45.1% 100.0% 

Burimi: Autori (2016) 

Në të gjitha  vendet e zhvilluara ku si degë kryesore të zhvillimit kanë turizmin janë të 

mendimit që turizmi po u‟a konsumon burimet natyrore. Kjo më së miri shpjegohet në tek 

aktualitetet botërore të turizmit në titullin 7.4. Nga tabela 14 del se të këtij mendimi nuk 

janë të anketuarit për rastin e qytetit të Ulqinit. Niveli i tyre që mendojnë që turizmi 

shfrytëzon burimet natyrore është rreth 45%. Arsyeja e një mendimi të tillë është se 

burimet kryesore për zhvillimin e të gjitha llojeve të turizmit në Ulqin nuk janë devastuar, 

dhe se ato janë potenciali kryesor i nxitjes së zhvillimit të kësaj dege industriale. 
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Tabela 15: Bashkësia ka kontrol në zhvillimin e turizmit   

      Bashkësia ka kontrol në zhvillimin e turizmit  

Gjithsejtë 
      Nuk jam 

i sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Të 
anketuarit 

Komuniteti 
lokal 

N 83 37 0 159 21 300 

%  27.7% 12.3% .0% 53.0% 7.0% 100.0% 

Administrata 
publike-
Bashkia e 
Ulqinit 

N 6 13 15 26 5 65 

%  9.2% 20.0% 23.1% 40.0% 7.7% 100.0% 

Grupet e 
interesit dhe 
me ndikim 

N 4 3 0 7 2 16 

%  25.0% 18.8% .0% 43.8% 12.5% 100.0% 

Gjithsejtë N 93 53 15 192 28 381 

%  24.4% 13.9% 3.9% 50.4% 7.3% 100.0% 

Burimi: Autori (2016) 

Pasi që institucionet shtetërore dhe lokale në ekonominë globale kanë rolin e mbikëqyrësit, 

planifikimit të strategjisë zhvillimore, dhe prurjes së rregullave për funksionimin e tregut, 

është parashtruar pyetja se a kemi të bëjmë me një zhvillim të turizmit në mënyrë të 

kontrolluar nga këto institucione. Mbi 50% e të anketuarve, pavarësisht përkatësisë, 

mendojnë që bashkësia ka kontrollë në zhvillimin e turizmit, dhe se ende nuk është e 

gatshme të funksionojë në parimet e ekonomisë globale.  

Tabela 16: Turizmi negativisht ndikon në mjedis   

      Turizmi negativisht ndikon në mjedis  

Gjithsejtë 
      Nuk jam 

i sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Të 
anketuar 

Komunitetit 
lokal 

N 28 0 51 175 46 300 

%  9.3% .0% 17.0% 58.3% 15.3% 100.0% 

Administrata 
publike-
Bashkia e 
Ulqinit 

N 14 7 13 28 3 65 

%  21.5% 10.8% 20.0% 43.1% 4.6% 100.0% 

Grupet e 
interesit dhe 
me ndikim 

N 2 0 4 8 2 16 

%  12.5% .0% 25.0% 50.0% 12.5% 100.0% 

Gjithsejtë N 44 7 68 211 51 381 

%  11.5% 1.8% 17.8% 55.4% 13.4% 100.0% 

Burimi: Autori (2016) 
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Duke pasur parasysh se zhvillimi i turizmit çon në rritjen e nevojës për shfrytëzimin më të 

madh të mjedisit natyror, është bërë pyetja se a ndikon negativisht në mjedis zhvillimi i 

kësaj dege industriale. Tek ndikimi negativisht në mjedis është menduar, ndotja e tokës, 

ndotja e ujit, ndotja e ajrit, devastimi i florës dhe faunës me të cilën disa lagje të qytetit janë 

të njohura me këto pasuri natyrore.  Mbi 50% e të anketuarve nga grupet e intereseve dhe 

me ndikim si dhe nga administrata publike mendojnë që turizmi negativisht ndikon në 

mjedis, ndërsa mbi 70% e të anketuarve nga pjesa e komunitetit lokal mendon që turizmi 

negativisht ndikon në mjedis. Mirëpo, pavarësisht mendimit të lartë të tyre që zhvillimi i 

turizmit ndikon negativisht në mjedis, ata bien dakord që të vazhdojë zhvillimi i kësaj dege 

industriale në dëm të mjedisit, por që rezultati përfundimtar të jetë përfitimi ekonomik i 

popullatës së Ulqinit.  

Tabela 17: Turizmi ngadalëson aktivitetet lokale 

      Turizmi ngadalëson aktivitetet lokale  

Gjithsejtë 
      Nuk jam 

i sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Të 
anketuarit 

Komuniteti 
lokal 

N 18 0 0 112 170 300 

%  6.0% .0% .0% 37.3% 56.7% 100.0% 

Administrata 
publike-
Bashkia e 
Ulqinit 

N 3 17 36 9 0 65 

%  4.6% 26.2% 55.4% 13.8% .0% 100.0% 

Grupet e 
interesit dhe 
me ndikim 

N 0 0 0 16 0 16 

%  .0% .0% .0% 100.0% .0% 100.0% 

Gjithsejtë N 21 17 36 137 170 381 

%  5.5% 4.5% 9.4% 36.0% 44.6% 100.0% 

Burimi: Autori (2016) 

Ulqini një qytet i vogël me rreth 20.000 banor, ka infrastrukturën për funksionim normal 

me të gjitha shërbimet që u nevojiten banorëve dhe turistëve për një shumë të njerëzve deri 

në pesë herë më të madhe. Si rezulat i vjetërsimit të kësaj infrastrukture, mungesës së 

mjeteve financiare për ndërtimin e infrastrukturës së re më bashkëkohore dhe rritjes 

konstante të numrit të turistëve nga vendi dhe të huaj që e vizitojnë këtë qytet gjatë sezonit 

turistik veror edhe niveli më i madh i të anketuarëve janë pjesërisht apo plotësisht dakord 

se kjo degë industriale i ngadalëson aktivitetet lokale. 
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Tabela 18: Turizmi dëmton standardet e moralit 

      Turizmi dëmton standardet e moralit  

Gjithsejtë 
      Nuk jam 

i sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Të 
anketuarit 

Komuniteti 
lokal 

N 17 0 142 121 20 300 

%  5.7% .0% 47.3% 40.3% 6.7% 100.0% 

Administrata 
publike-
Bashkia e 
Ulqinit 

N 6 12 33 14 0 65 

%  9.2% 18.5% 50.8% 21.5% .0% 100.0% 

Grupet e 
interesit dhe 
me ndikim 

N 1 0 9 3 3 16 

%  6.3% .0% 56.3% 18.8% 18.8% 100.0% 

Gjithsejtë N 24 12 184 138 23 381 

%  6.3% 3.1% 48.3% 36.2% 6.0% 100.0% 

Burimi: Autori (2016) 

Duke pasur parasysh se në shumicën e destinacioneve turistike gjatë periudhës së zhvillimit 

të turizmit vjen deri tek rritja e frekuentimit të turistëve nga vende të ndryshme, dhe të çdo 

niveli social dhe civilizues. Nisur nga kjo është parashtruar pyetja se a dëmton turizmi 

standardet e moralit të popullatës së Ulqinit. Kjo pyetje u është bërë të anketuarve si 

rezultatat se në Ulqin ende mbizotëron një shoqëri patriarkale. Me standardet e moralit 

është kuptuar, rritja e nivelit të konsumit të substancave të palejuara narkotike, rritja e 

nivelit të amoralitetit, rritja e nivelit të krimeve të ndryshme. Të gjitha grupet e anketuara 

me një nivel prej 60% mendojnë që ai nuk i dëmton standardet e moralit.  

Gjina mashkullore e të anketuarve në masë mbi 50% janë të mendimit se turizmi nuk e 

dëmton standardin e moralit, ndërsa ky nëngrup nga të dhënat përshkruese pajtohen me 

pyetjet e tjera nga grupi i tretë që rrjellin nga Hipoteza e dytë. Përgjigjet e gjinisë femërore 

në këtë grup të pyetjeve kanë një nivel më të lartë të pajtueshmërisë se sa në dy grupet e 

tjera të analizuara të pyetjeve. Niveli i pajtueshmërisë me pyetjet nga pjesa e tretë është tek 

grupëmosha më e re.  Kjo grupëmoshë nuk është e sigurtë që turizmi ndikon negativisht në 

mjedis si dhe që turizmi dëmton standardin e moralit për arsye se këto gjëra mund t‟i 

ndodhin mjedisit ku jetojnë edhe kemi të zhvilluar ndonjë degë tjeter industriale. Kjo 

gjithashtu mund të ndodh edhe si rezultat i mosinteresimit të organeve kompetente për 

mjedisin dhe shoqërinë. Një ndarje e mendimit të ekuilibruar (nën nivelin 50%) me atë që 

nuk pajtohen dhe pjesërisht apo plotësisht pajtohen janë numri më i madh që ka marr pjesë 

në anketim nga të punësuait në industrinë e turizmit. 
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5.3. Të dhënat sasiore – përgjigjet e marra nga seksioni i dytë pyetësorit 

Mbledhja e qëndrimeve dhe perceptimeve të aktorëve lokalë mbi modelin teorikë të 

zhvillimit të qytetit të Ulqinit, si dhe zhvillimin e turizmit është bërë me anë të metodës së 

kërkimit. Të dhënat parësore të mbledhura përmes qasjes sasiore vlerësojnë rëndësinë e 

turizmit për komunitetin lokal, si dhe fillimin e zbatimit të një modeli të ri të zhvillimit të 

qytetit bazuar në kornizat teorike bashkohore të zhvillimit të qyteteve në ekonominë 

globale. Përgjigjet janë të ndara sipas grupit të anketuarëve dhe të definuara nga grupet e 

intereseve dhe me ndikim, komuniteti lokal (banorët) dhe administrata publike. 

Në seksionin e dytë të pyetësorit, ku ishin bërë dy pyetje të hapura  u përpunuan rezultatet e 

hulumtimit të kryera nga komunitetin lokal (kthimi i pytësorëve shumë i ulët – 300 modele 

të anketuar), sugjerojnë se komuniteti lokal është më i shqetësuar si në vijim: mungesa e 

organizimit, investime të pamjaftueshme dhe të ngadalshme në infrastrukturë,  ndërtimet e 

pakontrolluara të shtëpive apartamente që ndikojnë në stërmbushjen e kapaciteteve, 

zgjidhje joadekuate e transportit nëpër Kalanë e Ulqinit, çështja e pazgjidhur e ujërave të 

zeza, mbeturinave dhe josortimi i mbeturinave, ndotja akustike e lartë në zonat ku 

zhvillohet turizmi, fillimi i shkatërrimit të mjedisit në zonat e pa planifikuara për ndërtim, 

privatizimi i dështuar i ndërmarrjeve shtetërore, mungesa e parkingjeve, mungesa e planeve 

të zhvillimit, zona jolegale e ushtrimit të veprimtarisë në dhënien me qera të 

apartamenteve, zhvillimi i paplanifikuar i turizmit, mungesa e investimeve në ndërtimet e 

hoteleve luksoze, mungesa e pasurimit të ofertës turistike me lloje të ndryshme të 

produkteve turistike dhe të ngjashme. 

Nga ana tjetër, banorët besojnë se një numër i madh i situatave problematike dhe pikave 

kritike, mund të zgjidhen nëpërmjet: definimit të planit për zhvillimin e komunitetit dhe 

zhvillimin e turizmit në këtë zonë, një studim mbi zhvillimin e qëndrueshëm të Ulqinit dhe 

përcaktimin e kufijve maksimal mbi kapacitetet e destinacionit, promovimit më të mirë të 

destinacionit duke theksuar origjinalitetet e tij, ndërhyrjen në hapësirë (duke u kujdesur për 

oborrin e vet), rregullimit të peisazhit, menaxhimit më të mirë të mbeturinave, të cilësisë 

më të mirë dhe më të larmishëme të produkteve turistike, rikonstruimit të sistemit të 

ujërave të zeza, thjeshtëzimit të procedurave burokratike,  trajnimet për punëtorët që 

punojnë në industrinë e turizmit, që të ofrojnë produkte të tjera të larmishme për turistë, 

investimeve në përmirësimin e zhvillimit të Ulqinit, forcimit të segmentit të akomodimit 

privat-promovimi më i mirë i tyre në treg, dhe konkurrenca e çmimeve, tërheqjes së 

turistëve që shpenzojnë më shumë, dhe përmirësimin e cilësisë së ofertave të destinacionit. 

Ndikimit të ndërsjellët i të gjithë aktorëve të interesit, rritjes së ndërgjegjësimit të njerëzve 

për të pranuar ndryshimet dhe përcjellja e trendeve globale turistike, subvencionimit të 

investimeve në ndërtimet e apart shtëpive (subvencionimi i normave të interesit për kreditë 
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e marra për ndërtim, zhvillimi i identitetit vizual të destinacioneve, zhvillimi i produkteve 

turistike sportive, zgjatja e sezonit turistik, etj... 

Të pyetur për ofertën e zonës, popullata lokale paraqet se ofrohen për së tepërti këto oferta: 

qendra me suvenire kineze, shërbime gastronomike të tipit ”fast food”. 

Përveç të dhënave të mësipërme, është hulumtuar edhe pjesa e turizmit në të ardhurat totale 

të familjeve të cilat merren me këtë veprimtari, pasi që një e dhënë e tillë statistikore nuk 

ekziston për qytetin e Ulqinit. Sipas anketës, të kryer në komunitetin lokal (n = 300 të 

anketuar), një mesatare prej 55.5% të totalit të të ardhurave të familjes në Ulqin vjen nga 

turizmi, ndërsa shumica e të anketuarve dëshiron që të ardhurat nga turizmi të bëhen më të 

larta (me një rritje mesatare prej 20-40%). Nga pjesa e të ardhurave totale nga turizmi, 

banorët e Ulqinit riinvestojnë në këtë degë industriale mesatarisht rreth 45%. 

5.4. Të dhënat cilësore – intervista të pastrukturuara 

Mbledhja e të dhënave parësore  përmes qasjes cilësore siç është shpjeguar edhe në 

kapitullin 4 është bërë në dy mënyra: së pari, përmes takimeve zhvilluese (Development 

Workshop) dhe së dyti, përmes intervistave personale. 

Takimet zhvilluese të cilët kanë zgjatur dy orë me pjesëmarrësit dhe partnerët. Në takimin e  

parë me pjesmarrësit të organizuar me temën: Industria e turizmit si bazë e zhvillimit 

ekonomik dhe rritjes së standardit jetësor të banorëve të Ulqinit është ardhur në disa 

përfundime. Së pari, të gjithë pjesëmarrësit janë të orientuar për të menduar në lidhje me 

mënyrën e tejkalimit të pengesave për zhvillimin e mëtejm të industrisë së turizmit. 

Pengesat të cilët u shqyrtuan janë ato të cilat kanë dalur nga përgjegja e pyetësorëve 

anketues të shtruar komunitetit lokal. Gjithashtu, të gjithë pjesëmarrësit janë dakorduar se 

zgjedhja e pengesave mund të bëhet me mënyrat e propozuara nga ky grup të cilat kanë 

rezultuar nga përgjegja e pyetësorëve. Së dyti, për të përcjellur trendet globale dhe mbetur 

konkurrent në tregjet globale, Bashkia e Ulqinit duhet të nis ndërtimin e planeve 

urbanistike nga zyret arkitekturës të njohura evropiane për planifikimin e ndërtimit të 

komplekseve turistike në zonat e pandërtuara përgjatë Plazhit të Madh dhe ishullit Ada e 

Bunës. Së treti, llojet e turizmit që duhet zhvilluar janë turizmi bregdetar, turizmi me 

interesë të vaçant, dhe turizmi kulturor. Së katërti, zhvillimi i mëtejm i industrisë së 

turizmit si bartës i zhvillimit të qytetit të Ulqinin do të rrisë varëshmërinë e këtij qyteti nga 

kjo lëmi. Një destabilizim i këtij tregu në rajon, i cili është shumë i ndieshem nga faktorët e 

jashtëm dhe të brendshëm mund të ketë pasoja të rënda ekonomike për popullësinë që jeton 

në qytetin e Ulqinit. Ulqini nuk është i përgaditur të zhvillojë ndonjë degë tjetër ekonomike 

si alternative nëse si pasoj kemi rënien e ndieshme të zhvillimit të industrisë së turizmit në 

këtë qytet. Së pesti, masat dhe objektivat për arritjen e qëllimit dhe vizionit për zhvillimin e 
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Ulqinit, janë: udhëheqja e një politike fiskale nga ana e Bashkisë së Ulqinit në favor të 

tërheqjes së investimeve të huaja, ashtu që investitorët e huaj të zgjedhin qytetin e Ulqinit 

për të investuar në degën e industrisë së turizmit në krahasim me qytetet e tjerë turistikë të 

marrë si shembull të suksesëshem.  

Në takimin e dytë me pjesëmarrësit e organizuar për diskutimin mbi temën: Përmirësimi i 

ambientit afarist për zhvillimin e bizneseve dhe tërheqjen e investimeve të huaja është 

ardhur disa përfundime. Së pari, mënyra për zhvillimin e bizneseve në qytetin e Ulqinit 

mund të bëhet duke bërë lehtësira fiskale për bizneset fillestare, mundësia e gjetjeve të 

kredive të buta për fillimin e bizneseve të reja, heqja e kuotave kufizuese në punësimin e 

shetasëve të huaj, promovimi i burimeve natyrore në tregjet europiane për të tërhequr  

ndërmarrjet nga vendet e zhvilluara për të bërë biznes në Ulqin. Së dyti, pa rregullimin e 

problemeve infrastrukturore nuk mund të bëhet tërheqja e investimeve të huaja. Së treti, 

thelbi i rritjes së konkurrencës së ndërmarrjeve në vendet e zhvilluara bëher permes 

integrimit të ndërmarrjeve në ”klaster”. Me gjithë përparësit e saja që ka në rritjen e nivelit 

të efiçiencës së fuqisë punëtore, zvoglimin e shpenzimeve, mundësia e rritjes së 

investimeve, transformimin e informacionit, njohurive dhe teknologjisë, integrimi i 

ndërmarrjeve të Ulqinit në nivelin rajonal në forma të ”klaster” nuk ka qenë efikase. Me 

gjithë përpjekjet e financimit të Ministrisë së Ekonomisë të Malit të Zi gjatë periudhës së 

kaluar 6 vjeçare për integrimin e ndërmarrjeve me qëllim të zhvillimit të tyre në formen e 

”klastereve” nga lëmia e bujqësisë dhe turizmit, kjo përpjekje rezultoj si e pasuksesëshme. 

Arsyeja e dështimeve të ndërmarrjeve të integrohen me “klaster” për të rritur konkurrencën 

e tyre ishte: intwresimi i vogël i pronarëve të ndërmarrjeve për të funksionuar në këtë 

sistem pak të njohur në rajonin e Ballkanit Përendimor, mosmarrëveshja e pronarëve për 

mënyrën e funksionimit të ndërmarrjeve në rast të integrimi në ”klaster”, si dhe 

mosmarrëveshja e pronarëve për mënyrën e shpenzimeve të mjeteve me qëllim investimi. 

Së katërti, rregullimi i problemeve infrastrukturore mund të bëhet vetëm me konkurrimin e  

projekteve infrastrukturore në institucionet kreditore ndëkombëtare (KfW, EBRD, EIB), 

pasi që Bashkia e Ulqinit si dhe Mali i Zi nuk kanë potencial financiar për rregullimin e 

këtyre çështjeve në një periudh afatmesme. Këtu u moren si shembuj të praktikave të mira 

në rregullimin e problemeve infrastrukturore në Mal të Zi (qyteti i Budvës, Tivarit dhe 

Herceg Novit). 

Për të kuptuar problemet që lidhen me zhvillimin aktual të turizmit, efektet që turizmi ka në 

të gjithë faktorët e zhvillimit të Ulqinit, si dhe të kuptuarit e mundësive dhe sfidave 

kryesore për zhvillimin e turizmit në të ardhmen, është e nevojshme për të kryer intervista 

personale me grupet e përzgjedhura turistëve që vizituan qytetin e Ulqinit. 
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Nga të dhënat në vijim paraqitet pjesa më interesante që do të jenë rezultatet e përgjegjeve 

të kryera nga intervistat personale me anë të pyetësorë gjysëm të strukturuara, të cilat në 

mënyrë më të detajuar do të sqarojnë karakteristikat e grupeve të synuara të turistëve. 

Në bazë të studimit, 44% e turistëve në zonën e Ulqinit ka një arsim të mesëm, 26% kanë 

një diplomë universitare ose më shumë, dhe 20% kanë diplomë kolegji. Kështu, pothuajse 

46% e turistëve kanë shkollim të lartë ose universitar. Shumica e të anketuarve ka të 

ardhura mesatare mujore prej 1.000 deri 2.000 euro (36.3%), e ndjekur nga ato mujore që 

marrin 2000-3000 euro (24.2%), dhe ata me më shumë se 3.000 euro të ardhura mujore 

(19.2%), gjë e cila është vendimtare dhe në fund të fundit dhe në konsumin e tyre mesatar. 

Sipas anketës, konsumi mesatar ditor, te 38% e turistëve, është më shumë se 50 euro. 

Gjithashtu, duhet të theksojmë se shumica e turistëve vijnë nga qytetet e vogla (10.000 - 

100,000 banorë) - 33.8%, dhe nga qytetet e mëdha (më shumë se 100.001 banorë) – vijnë 

25.3% e turistëve. Turistët që destinacion kanë Ulqinin zakonisht arrijnë me makinë, dhe 

transportues të ngjashëm me atë të makinës (74.4%), me makinë, me kamp shtëpizë (6.4%), 

dhe me motor (5.1%). Shumica e turistëve udhëtimin e bëjnë me makina, të cilët në 

pushime udhëtojnë me anëtarët e familjes (56.9%). Transporti ajror  përdoret shumë rrallë 

(vetëm 14,5% si dhe të ftuarit). Sipas mënyrës së organizimit të udhëtimit, shumica e tyre e 

vetëorganizojnë udhëtimin e tyre në një destinacion (79.7%), ndërkohë që burimi i tyre 

kryesor i informacionit është interneti (50.4%), qëndrimi i mëparshëm (37.6%) dhe 

rekomandime nga të afërmit apo miqtë (36.7%). Interneti përdoret për të mbledhur 

informacion në lidhje me destinacionin (86.2%), por edhe për të kërkuar hotele (28.3%). 

Përmes një agjencie udhëtimi vijnë 20.3% të turistëve të anketuar, kryesisht për shkak të 

organizimit të akomodimit (62,4%), por disa përdorin paketë aranzhmane (28.4%). Për sa i 

përket frekuencës së qëndrimit, 33% e tyre e kanë vizituar këtë vend 6 apo më shumë herë, 

31.6% e turistëve e kanë vizituar për herë të parë, 20.1% e tyre e kanë vizituar nga 3 deri në 

5 herë, ndërsa 15.2% e tyre e vizitojnë këtë destinacion për herë të dytë. 

Sa i përket motivit të ardhjes, në tabelen 19 janë paraqitur të dhënat e anketimit  të cilët 

turistët i lidhin me motivet dhe asociacionet më të rëndësishme për ta vizituar Ulqinin. 

Gjithashtu është paraqitur edhe ndikimi më i madh që ka vizitori në zgjedhjen për ta 

vizituar Ulqinin si destinacion turistik. 
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Tabela 19: Shoqërimi dhe personifikimi i Ulqinit 

Shoqërimi lidhur me Ulqinin 
Personifikimi i Ulqinit dhe veçoritë 

të cilat i përshkruhen  

Natyra e paprekur  140 (14%) Dashamirët e ushqimit 200 (10%) 

Tradita e pasur dhe kultura  80 (8%) Mikëpritja  260 (16%) 

Oazë e qetë 170 (17%) Qetësia dhe siguria 180 (18%) 

Miultikulturaliteti 100 (10%) Tradicionale 150 (15%) 

Qytet autentik 130 (13%) Mundësia për larje 90 (19%) 

Shtigjet ranore 90 (9%) Klima 80 (18%) 

Pasuria ujore 150 (15%) Kreativiteti 20 (2%) 

Destinacion romantik dhe i ëndërruar  40 (4%) Senzualiteti 20 (2%) 

Gastronimia (ushqimi tradicional) 100 (10%)     
Burimi: Sipas të dhënave të përpunuara nga intervistimi i turistëve (2015) 

Sipas analizave të përpunuara të intervistimit në grupet e caktuara të turistëve motivet 

kryesore për të vizituar këtë destinacion si dhe me çka i lidh asociacioni i këtij destinacioni 

janë: që Ulqini është një oazë e qetë me 17% e të anketuarve, pasuri ujore me 15% e të 

anketuarve, natyrë e paprekur 14% e të anketuarve, Ulqini si qytet autentik 13% e të 

anketuarve. Ndikimet më të mëdha që kanë pasur  vizitorët për ta vizituar këtë destinacion, 

sipas personifikimit  dhe veçorive që mund t‟i përshkruhen Ulqinit janë: mundësia për larje  

me 19% e të anketuarve, qetësia dhe siguria me 18% e të anketuarve,  klima gjithashtu me  

18% e të anketuarve, mikëpritja me 16% e të anketuarve, gjërat tradicionale 15% e të 

anketuarve. 

Gjatë qëndrimit të tyre në zonen e qytetit të Ulqinit, turistët ushtrojnë këto veprimtari: 

notim dhe larje (90%), shkuarjet në restaurante (56%), udhëtim në këmbë (51%), shkuarje 

në kafene, muzikë nate dhe të ngjashme (44%), udhëtime të pavarura (42%), vizita e 

lokaliteteve me interes për turistë në vendet e afërta  (30%), ushtrimi i ndonjë veprimtarie 

sportive (27%). 

Përveç qëndrimit në këtë destinacion, një pjesë e konsiderueshme e turistëve vizitojnë edhe 

qytetet e tjera përreth (36%). 
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5.5. Përmbledhje e kapitullit 

Në këtë kapitull u shpjegua natyra e kërkimit dhe metoda e mbledhjes së të dhënave 

parësore dhe dytësore. Të dhënat parësore janë mbledhur me anë të burimeve sasiore dhe 

cilësore. Tek mbledhja e burimeve sasiore është shpjeguar popullata e synuar dhe metoda e 

zgjedhjes së kampionit. Popullata e synuar është ndarë në tri grupe kryesore (komuniteti 

lokal, grupet e interesit dhe me ndikim, si dhe administrata publike-Bashkia e Ulqinit). Të 

dhënat e grumbulluara nga këto tre grupe përmes 19 pyetjeve janë përpunuar dhe analizuar 

përmes modelit crosstabulation. Sipas hulumtimeve të bëra dhe interpretimit të rezultateve 

të pyetsorëve dhe intervistave nga turistët, administrata publike-Bashkia e Ulqinit, 

popullsisë lokale, grupeve të intereseve dhe me ndikim, mund të shohim pamjen e 

përgjithshme se cila degë ekonomike mund të jetë baza e nxitjes së një zhvillimi të shpejtë 

ekonomik, dhe që do të kontribuojë në rritjen e standardit dhe cilësisë së jetës së popullatës 

së Ulqinit. Për zhvillimin e kësaj dege industriale nevojitet të ketë një planifikim të 

zhvillimit ekonomik në bazë të teorive bashkëkohore të zhvillimit të qyteteve në 

ekonominë globale (Zhvillimi Ekonomik Lokal, Qytetet Kreative, dhe Identiteti Regjional). 

Gjithashtu, gjatë mbledhjes së të dhënave u tejkaluan me sukses vështirësitë e hasura gjatë 

anketimit.  
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KAPITULLI VI: ANALIZA E GJENDJES EKONOMIKE-SOCIALE 

DHE FAKTORËT EKONOMIKË TË ZHVILLIMIT TË ULQINIT 

Analiza e gjendjes aktuale  ekonomike të Ulqinit shërben për të identifikuar nivelin e 

zhvillueshmërisë së degëve industriale, si dhe nivelin konkurues së tyre në një treg më të 

gjerë rajonal.  

Në zhvillimin ekonomik veprojnë faktorë të shumtë. Ata kanë origjinën nga vetë ekonomia, 

por edhe nga pjesë të tjera të shoqërisë me të cilat ajo është e lidhur. Faktorët e zhvillimit 

ekonomikë të cilët do të analizohen janë: Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB), burimet 

njerëzore, punësimi dhe arsimimi. 

Mbledhja e të dhënave për analizimin e gjendjes aktuale ekonomike të Ulqinit do të bëhet 

përmes burimeve dytësore, ndërsa shpjegimi i faktorëve ekonomikë të zhvillimit do të 

bëhet gjithashtu përmes grumbullimit të burimeve dytësore, bazuar në përkufizimet e 

ekonomistëve Erluwu, Harbinson, Maltus, Unkovic dhe Petrovic.  

6.1. Prodhimi i Brendshëm Bruto i Malit të Zi dhe afarizimi i ndërmarrjeve në Ulqin 

Prodhimi i Brendshëm Bruto (PBB), është një ndër treguesit kryesorë makroekonomikë për 

të matur rritjen ekonomike. Në tabelen 20 do të paraqiten të dhënat makroekonomike mbi 

Prodhimin e Brendshëm Bruto të Malit të Zi në periudhen e viteve 2006-2014. 

Tabela 20: Të dhënat e Prodhimit të Brendshëm Bruto të Malit të Zi nga viti 2006 deri në vitin 2014 

    2006 2009 2011 2014 

1 Prodhimi i Brendshëm Bruto, në mil. EUR 2.149 2.981 3.265 3.458 

2 Banorë, në mijë 624.2 631.5 620.1 621.8 

3 Prodhimi i Brendshëm Bruto për frymë 

të banorit, EUR 
3.443 4.720 5.126 5.561 

4 

 

Rritja reale e Prodhimit të Brendshëm 

Bruto 

8.6 -5.7 -2.7 1.8 

5 Rritja nominale e Prodhimit të 

Brendshëm Bruto 
18.4 -3.4 -2.6 2.8 

Burimi: Enti Statistikor i Malit të Zi (2015: 2) 
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Mali i Zi një shtet i vogël me rreth 620.000 banor në gadishullin Ballkanik, ka Prodhimin e 

Brendshëm Bruto prej 346 mln. Euro, dhe një rritje mesatare reale në periudhen e viteve 

2006-2014 prej 2,92%, dhe me Prodhimin e Brendshëm Bruto për frymë të banorit prej 

5.561 euro. Krahasuar me vendet e tjera të Ballkanit Shqipëri, Serbi dhe Kroaci, Mali i Zi 

ka të ardhurat nga Prodhimi i Brendshëm Bruto për frymë të banorit më të mëdha se 

Shqipëria dhe Serbia. Bazuar në të dhënat e Enteve Statistikore të shteteve, të marra si 

shembull, Shqipëria për vitin 2014 e ka pasur Prodhimin e Brendshëm Bruto për frymë të 

banorit prej 3.443 euro, ndërsa Serbia 4.816 euro. Sipas metodologjisë së Organizatës 

Ekonomike për Bashkëpunim dhe Zhvillim (OECD)7, Mali i Zi me këtë nivel të të 

ardhurave për frymë të banorit renditet si shtet në zhvillim. Krahasuar me shtetin më të ri 

anëtar të BE-së (Kroacinë) i cili Prodhimi i Brendshem Bruto për frymë të banorit për vitin 

2014 e ka pasur  12.008 euro, mund të themi se nevojitet një zhvillim i shpejtë ekonomik 

për arritjen e atij standardi jetësor, i cili është më i madh për 116%, apo mesatarja e 

Prodhimit të Brendshem Bruto për frymë të banorit e vendeve të Eurozonës për vitin 2014, 

e cila ishte 28.700 euro që ka standard më të mirë jetësor për 416% krahasuar me Malin e 

Zi. Mali i Zi dhe Shqipëria janë vendet e vetme në rajonin e Ballkanit Përendimor, që nuk 

kanë pas rënie të PBB-së reale gjatë viteve të kaluara (nga viti 2010), pavarësisht krizave 

globale financiare, ku rritja e PBB-së mesatare ishte 2,97%, gjegjësisht 2,22%. Bazuar në 

parashikimet e Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN), për vitin 2015-2019 këto dy shtete 

do të kenë rritjen e PBB-së më të lartë në rajon, çka do të thotë se zhvillimi ekonomik  do 

të vazhdojë të ketë një rritje konstante. 

Tabela 21: Rritja dhe planifikimi i Prodhimit të Brendshëm Bruto real në % i shteteve të rajonit dhe 

Eurozonës  

    Prodhimi i Brendshëm Bruto Planifikimi 

    2010 2011 2012 2013 2014 2015 2019 

1 Mali i Zi 3.9 4.5 1.9 1.6 3.1 3.3 3.6 

2 Shqipëria 3.8 3.1 1.3 0.7 2.1 3.3 4.7 

3 Kroacia -2.3 -0.2 -1.9 -1.0 -0.6 0.4 2.0 

4 Serbia 1.0 1.6 -1.5 2.5 1.0 1.5 3.5 

5 Eurozona 2.0 1.6 -0.7 -0.5 1.2 1.5 1.5 

Burimi: International Monetary Fund (2014: 180-184) 

                                                           
7
 Sipas metodologjisë së Organizatës Ekonomike për Bashkëpunim dhe Zhvillim (OECD), vendet në zhvillim 

janë ato të cilat e kanë Brutoprodhimin vendor për frymë të banorit nga 3000-10000 dollarë amerikanë. 

Ndërsa vendet që kanë Brutoprodhimin vendor për frymë të banorit mbi 10000 dollarë amerikanë, llogariten 

si vende të zhvilluara.  
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Të dhënat statistikore për rritjen reale të PBB-së nga MONSTAT dhe FMN-ja, për një 

nuancë nuk janë të njëjta për arsye të ndryshimeve statistikore metodologjike të llogaritjes 

së Prodhimit të Brendshëm Bruto. Rritja reale e PBB-së, sipas metodologjisë së FMN-së 

është më e lartë se sa sipas të dhënave të MONSTAT për 5,40%. 

Në disa raste të dhënat e PBB-së, për frymë të banorit mund të jenë rezultate mashtruese 

për arsye të investimeve të mëdha shtetërore në infrastrukturë, siç është rasti me Kroacinë. 

Çka do të thotë se niveli i saj i PBB-së, nuk është rezultat objektiv i fuqisë ekonomike dhe 

zhvillimit të saj. Si rezultat i mos ekzistimit të të dhënave të PBB-së, për çdo qytet në Mal 

të Zi nga MONSTAT në Ulqin, do të bëjmë analizën e zhvillimit të ndërmarrjeve në këtë 

qytet si tregues më objektiv dhe  i shëndetshëm i zhvillimit ekonomik. 

6.1.1. Struktura dhe numri i subjekteve të biznesit 

Sipas Regjistrit Qendror të Gjykatës Ekonomike në Ulqin (2014), janë regjistruar 2.366 

subjekte ekonomike nga të cilat:  

 Shoqëritë aksionare - 6 kompanitë në mes të cilave kriporja "Bajo Sekulic", 

"ULTEP" –prodhuesi i qilimave dhe mbulesave për dysheme (nuk punon), 

SH.A."Primorje" –ndërmarrja ndërtuese (në falimentim), SH.A.”Riviera Ulqinit”, 

SH.A.”Albatrosi” (janë fitimprurëse), dhe janë ndërmarrje që janë bartëse të 

zhvillimit të industrisë së turizmit në qytetin e Ulqinit; 

 Shoqëri me përgjegjësi të kufizuara – 1005; 

 Sipërmarrësit - 1340, shumica e tyre merret me tregti, turizëm dhe hotelieri, 

shërbime taksi; 

 Ndërmarrje të huaj - 15 kompani (3 kompanitë të angazhuara në tregti, 7 kompanitë 

të angazhuara në industrinë e turizmit, 2 kompanitë të angazhuara në tregëti të 

patundshmërisë, ndërsa 3 kompanitë e tjera të regjistruara si: agjenci udhëtimesh, 

pushimore për fëmijë dhe industri e lehtë). 

Numri i bizneseve aktivë në territorin e Ulqinit, në fund të vitit 2014 ishte 1005, një rritje 

prej 19,21% në krahasim me vitin 2009, një rritje prej 22,86% në krahasim me vitin 2010, 

një rritje prej 10,31% në krahasim me vitin 2011, një rritje prej 9,12% në krahasim me vitin 

2012, dhe një rritje prej 3,07% në krahasim me vitin 2013. 

Tabela 22: Numri i përgjithshem i bizneseve aktive 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ULQIN 843 818 911 921 975 1005 

Burimi: Drejtoria e Tatimeve e Malit të Zi (2015)   
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Klasifikimi përfshin të gjitha bizneset aktive të cilat e kryejnë aktivitetin e tyre në sektorët 

e mëposhtëm: 

Tabela 23: Klasifikimi (Shpërndarja e personave juridikë sipas degëve ekonomike) 

SHIFRA EMËRTIMI 

A Bujqësia, pylltaria dhe peshkimi 

B Miniera dhe gurore 

C Industria e përpunimit  

D Furnizimi me energji elektrike 

E Furnizim me ujë 

F Industria e ndërtimit 

G Tregtia me shumicë dhe pakicë , riparimi i automjeteve dhe motoçikletave 

H Transporti dhe magazinimi 

I Shërbimet që ofrojnë strehim dhe ushqim 

J Informimi dhe komunikimi 

K Aktivitetet financiare dhe të sigurimit 

L Bizneset e pasurive të patundshme 

M Aktivitetet shkencore dhe teknike 

N Veprimtaritë administrative dhe ndihmëse të shërbimit 

O Administrata publike, mbrojtja dhe sigurimi i detyrueshëm social 

P Arsim 

Q Shëndeti dhe kujdesi social 

R Arti, argëtim dhe rekreacion 

S Aktivitete të tjera të shërbimit 

T Aktivitetet e ekonomive familjare si punëdhënës 

U Aktivitetet e organizatave ekstrateritoriale 

Burimi: Enti Statistikor i Malit të Zi (2014:7) 

Në vitin 2009 numri i bizneseve nga sektori ''tregtia me shumicë dhe pakicë'', në numrin e 

përgjithshëm të biznesit në komunën e Ulqinit kanë marrë pjesë me 45,31%, '' Transportit 

dhe magazinimit'' me 16,60%, ''shërbimet e ofrimit të akomodimit dhe ushqimit" me 
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14,12%, në nivel agregat. Përqendrimi më i lartë i subjekteve afariste është shënuar 

pikërisht në këta sektorë. 

Tabela 24: Shpërndarja e bizneseve sipas sektorëve për periudhen e vitit 2009-2014 

  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S GJITHSEJT 

2009 11 1 2 0 0 45 382 140 181 0 61 2 0 2 16 0 0     843 

2010 7 1 1 0 0 43 372 137 178 0 59 2 0 2 16 0 0     818 

2011 5 2 8 0 4 60 410 110 189 10 0 29 30 25 2 0 2 4 21 911 

2012 14 1 44 0 1 55 397 92 199 14 0 21 33 23 2 0 0 4 21 921 

2013 15 1 53 0 1 60 400 112 215 19 0 22 32 24 2 1 1 6 30 994 

2014 15 1 52 0 1 58 390 112 250 19 0 22 31 24 2 1 1 6 20 1.005 
Burimi: Drejtoria e Tatimeve e Malit të Zi (2015)   

Trendet aktuale ekonomike janë të karakterizuara nga ndërmarrjet e suksesshme të biznesit 

nga sektori i turizmit, bujqësisë dhe tregtisë. Është e rëndësishme të theksohet se 

pavarësisht nga rënia e numrit të bizneseve në vitin 2010 në krahasim me vitin 2009, në tre 

sektorët më të mëdha nuk ka pasur dallime të rëndësishme. Në vitin 2010, sektori i ”tregtia 

me shumicë dhe pakicë” merr pjesë me 45,48%, ”Transportit dhe magazinimit” me 

16,75%, ndërsa ”shërbimi i siguruar strehim dhe ushqim” me 21.76% 

Në vitin 2011 numri i bizneseve është rritur për 93 ndërmarrje. Sektorin ”tregtisë me 

shumicë dhe pakicë” ka marrë pjesë me 45%, ”transporti, magazinimi dhe komunikimi” me 

12,07% dhe sektori ”hotele dhe restorante” ka marrë pjesë me 20,75%. Duhet të theksohet 

se ka pasur një ndryshim të aktiviteteve të klasifikimit, dhe është e mundur që dallimet 

dalin për këtë arsye. P.sh. "Nxjerrja e mineralit dhe gurit'' më parë u paraqit në sektorin (C), 

ndërsa klasifikimi nga viti 2011 ndodhet në sektorin (B) 

Në vitin 2012 kemi një rritje të numrit të bizneseve për 1,10%. Kjo rritje është si rezultat i 

rritjes  së shërbimeve që ofrojnë strehim dhe ushqim. Ky sektror pati një rritje të 

ndërmarrjeve të reja për 5,29%. 

Në vitin 2013 kemi një rritje të numrit të bizneseve për 7,93%. Numrin më të madh të 

rritjeve e shënojnë shërbimet që ofrojnë strehim dhe ushqim me 16 ndërmarrje të reja apo 

me një rritje prej 8%, dhe aktivitetet e tjera të shërbimeve me një rritje prej 42,85%. Gjatë 

këtij viti pjesëmarrja e shërbimeve që ofrojnë strehim dhe ushqim është 20,42% nga numri 

i përgjithshem i bizneseve. 

Viti 2014 poashtu shënon rritje të qëndrueshme të numrit të bizneseve për 1,10%. Numrin 

më të madh të rritjeve e shënojnë shërbimet që ofrojnë strehim dhe ushqim me 35 

ndërmarrje të reja, apo me një rritje prej 16,27% krahasuar me vitin paraprak, ndërsa 
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aktivitetet e tjera të biznesit janë pothuajse në të njejtin nivel. Pjesëmarrja e shërbimeve që 

ofrojnë strehim dhe ushqim është 24,87% e numrit të përgjithshëm të bizneseve për vitin 

2014.  

Sipas të dhënave të bizneseve nëpër sektorë, mund të konstatojmë se shërbimet që ofrojnë 

strehim dhe ushqim gjatë viteve të fundit, kanë një rritje të hapjes së ndërmarrjeve të reja të 

cilat janë edhe gjeneratorë të hapjeve të vendeve të reja  të punës. Tregëtia me shumicë dhe 

pakicë është një sektor i biznesit, që ka një përqindje më të madhe të numrit të bizneseve, 

por i cili nuk është në zhvillim e sipër. 

6.1.2. Të ardhurat e përgjithshme të ndërmarrjeve 

Si rezultat i mungesës së të dhënave të Prodhimit të Brendshëm Bruto për qytetin e Ulqinit, 

do të analizohet një nga elementet më real të këtij indikatori makorekonomikë. Në tabelën e 

mëposhtme paraqiten të hyrat vjetore të ndërmarrjeve sipas viteve nga periudha e viteve 

2009-2014. 

Tabela 25: Të ardhurat e përgjithsme të ndërmarrjeve në të shprehura në Euro nga viti 2009-2014 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ULQIN 

  

65.421.856,85  

  

64.823.354,10  

  

72.717.534,24  

  

74.179.365,49  

  

77.447.682,31  

  

80.897.109,56  

Burimi: Drejtoria e Tatimeve e Malit të Zi (2015)   

Të ardhurat e përgjithshme të ndërmarrjeve në vitin 2010 ishin 64.823.354,10 Euro, çka do 

të thotë se pësuan një rënie për 0,92%, krahasuar me një vit më parë , në vitin 2011 

72.717.534,24 Euro, apo 12,17% më  shumë së një vit më parë , në vitin 2012 gjithashtu 

kishte një rritje e cila ishte simbolike rreth 2,01%, në vitin 2013 rritja ishte 4,40% 

krahasuar me vitin paraprak, ndërsa në vitin 2014 të ardhurat e pergjitshme të ndërmarrjeve 

ishin 80.897.109,56, apo 4,45% më shumë në krahasim me vitin paraprak. Nga kjo mund të 

konkludojmë se pas vitit 2010 kemi të bëjmë me një rritje të të ardhurave të përgjithshme të 

ndërmarrjeve, ku rritja mesatare është 5,75%. Po që se bëjmë një ndërlidhje të GDP-së së 

përgjithshme të Malit të Zi, me të ardhurat e përgjithshme të ndërmarrjeve në Ulqin, mund 

të arrijmë në konkluzion se pjesëmarrja e të ardhurave të përgjithshme të ndërmarrjeve në 

Ulqin në GDP-në e përgjithshme të Malit të Zi në vitin 2010 ishte 2,09%, në vitin 2011 

ishte 2,25%, në vitin 2012 ishte 2,37%, në vitin 2013 ishte 2,32%. Nga periudha 2009-2014 

të ardhurat e përgjithshme mesatare të ndërmarrjeve ishin 72.581.150,42 Euro. Të ardhurat 

e përgjithshme mesatare të ndërmarrjeve të shprehura për frymë të banorit të Ulqinit janë 

3.629 euro, apo janë në nivelin e 70% të të ardhurave të PBB për frymë të banorit në 

nivelin e Malit të Zi. Rritja e të ardhurave të ndërmarrjeve ka pasur efekte konvergjente në 
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faktorët e tjerë të zhvillimit. Rritja e të ardhurave të ndërmarrjeve (4,4%) është më e lartë se 

rritja e GDP-së (3,3%), çka është një tregues i mirë, që tregon se kemi të bëjmë me një 

rritje reale të aktiviteteve ekonomike.  

Sektori i tregtisë nga periudha e vitit 2009-2014, gjeneron me të ardhura mesatare vjetore 

prej 35 mln euro, apo me një pjesëmarrje në të ardhurat totale të ndërmarrjeve prej 48%, 

ndërsa sektori i hotelierisë, strehimit dhe ushqimit me 25 mln euro, apo 16% nga të 

ardhurat totale të ndërmarrjeve. 

Subjekti më i madh në lëminë e turizmit me të ardhura më të mëdha vjetore është SH.A. 

”Riviera e Ulqinit”, me hotelet e vet Bellevue, Olimpic dhe Ada, me të ardhura vjetore 

mesatare në periudhen 2009-2014 prej 3.2 mln. Euro, pas kësaj rradhiten ndërmarrja 

hotelierike Mediteran me 1.5 mln. Euro, hotel Albatros me 980.000 Euro, Pallata Venecia 

me 875.000 euro ... (Drejtoria e Tatimeve e Malit të Zi, 2015).  

6.2. Burimet njerëzore (popullsia dhe migracioni) 

Ndër faktorët të cilët përcaktojnë zhvillimin ekonomik janë burimet njerëzore, punësimi, 

distribuimi i të ardhurave… (Herrick &Kindleberger, 1983: 70). Çdo përpjekje për të rritur 

njohuritë e njeriut, për të rritur aftësitë e tija, produktivitetin dhe të stimulojë shkathtësitë e 

individëve, është një përpjekje e zhvillimit të kapitalit njerëzor (Erluwu, 2007). Zhvillimi i 

burimeve njerëzore sipas Harbinson (1973), i referohet procesit të përvetësimit dhe rritjen e 

numrit të personave të cilët kanë aftësitë, arsimin dhe përvojën, të cilat janë të rëndësishme 

për rritjen dhe zhvillimin ekonomik të vendit. Në raportin e zhvillimit të burimeve 

njerëzore të Programit Zhvillimor të Kombeve të Bashkuara (UNDP, 2000), theksohet se 

zhvillimi i kapitalit njerëzor është si një proces i zgjerimit të zgjedhjes, dhe zhvillimit të 

aftësive të popullit për të gjitha aktivitetet ekonomike, sociale dhe kulturore të një jete më 

të pasur, më shumë njohuri dhe kuptimplotë, duke fuqizuar si dhe duke u dhënë atyre 

mundësinë të marrin pjesë gjerësisht në formulimin dhe zbatimin e politikave të zhvillimit 

që ndikojnë në jetën e tyre. Aty, gjithashtu pohohet se njerëzit janë vendosur në qendër të 

zhvillimit, dhe se njerëzit janë një objektiv dhe motori i ndonjë zhvillimi kuptimplotë.  

Në përgjithësi, zhvillimi i kapitalit njerëzor është përshkruar si një fund apo objektiv që 

ndikon në nxitjen e zhvillimit ekonomik. Kjo është një mënyrë për të përmbushur 

potencialin e njerëzve duke zgjeruar aftësitë e tyre, dhe kjo detyrimisht nënkupton 

fuqizimin e njerëzve, për t'i aftësuar ata të marrin pjesë aktivisht në zhvillimin e tyre. 

Kështu, zhvillimi i kapitalit njerëzor është një strategji e përqëndruar në aftësimin e 

njerëzve. 

Burimet njerëzore kanë një rol gjithnjë e më qëndror në suksesin ekonomik të një vendi dhe 

individi (OECD, 2001: 17). Popullsia me cilësitë e saja, tiparet, sjelljet, aftësitë e kyçjes 
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dhe bashkëpunimit me botën e globalizuar, aftësia e produktivitetit në punë dhe sjellja në 

konsum (a shpenzojnë më shumë se sa fitojnë), aftësia për udhëheqje dhe zbulime të reja 

shkencore, a beson në vete, në të ardhmen apo jeton me frikë, dhe duke menduar për të 

kaluaren edhe të tjera, është me rëndësi të vaçantë për zhvillimin ekonomik të një vendi. 

Një nga faktorët e rëndësishëm të zhvillimit ekonomik është popullsia, apo numri i 

popullsisë së një vendi, por njëkohësisht numri i popullsisë është edhe një kategori relative 

(Unkovic, 2010: 22-22).  

Popullsia në ekonomi ka rëndësi të dyfishtë. Në të parën shfaqet si element hyrës (input), i 

procesit të ekonomisë që merr pjesë në punë, ndërsa në rolin e dytë popullsia paraqitet si 

një element dalës (output), i cili paraqitet si përdorues apo konsumator i një produkti. 

Kështu, popullsia paraqitet si një konsumator dhe si prodhues. 

Prodhuesi krijon produkte dhe shërbime. Këto në fakt janë fuqia punëtore e popullsisë, apo 

e thënë thjesht punëtorët. Këtu numri i popullësisë është një kategori relative, ku kërkohen 

cilësitë e tjera si: produktiviteti në punë, dhe aftësitë e ndryshme të të punësuarve. Çdo 

vend punon në atë që të arrijnë nivelin e punësimit të plotë, apo që numri i të punësuarve të 

sillet rreth nivelit të punësimit të plotë, sepse kjo do të ndikojë në rritjen e prodhimit. 

Në rolin e konsumatorëve paraqitet e gjithë popullsia e një vendi. Ky është gjithashtu një 

rol shumë i rëndësishëm i popullsisë, sepse numri i popullsisë ndikon në treg - nëse 

kërkesat e popullësisë janë të mëdha, atëherë kemi të bëjmë me rritjen e kërkesës në treg. 

Kështu ky bëhet një multiplikator, nga i cili rritja e kërkesës në treg ndikon në rritjen e 

prodhimit, rritja e prodhimit ndikon në rritjen e punësimit, ndërsa rritja e numrit të të 

punësuarve ndikon në rritjen e standardit jetësor të banorëve. 

Popullsia është e lidhur ngushtë edhe me prodhimin, që do të thotë se rritja e popullsisë 

duhet lidhur me rritjen e prodhimit, me të cilin do të sigurohej një standard më i mirë 

jetese. Ritmi i rritjes së popullsisë në vendet e zhvilluara po tkurret, por ekzistojnë disa 

vende ku ka një nivel të lartë të varfërisë. Malthus, beson se në këto vende shteti nëpërmes 

disa masave të politikës së tij, duhet të kufizojë rritjen e popullsisë në këto vende (Malthus, 

2009: 34-40). Por mbizotëron mendimi i grupit tjetër të autorëve, të cilët besojnë se rritja e 

popullsisë nuk duhet të jetë e kufizuar, por duhet të punojë për të rritur prodhimin në 

mënyrë që të ruajë natalitetin (Buchholz, 2000). 

Karakteristikat thelbësore të zhvillimit të popullsisë tregojnë faktin e rritjes së qëndrueshme 

demografike, në pothuajse gjashtë dekada (nga viti 1948 deri në 2003), në nivel bashkiak, 

me reduktimin e rritjes pas vitit 1971, ku si fenomen qëndron edhe në vitet e ardhshme. Në 

periudhën prej vitit 2003 deri 2011, kishte pak ndryshim dhe devijime në popullsi. Në 

kuadër të këtij trendi ka pasur ndryshme në lëvizje brenda kufijve të Ulqinit. 



111 

 

Nga viti 1948 deri pas vitit 1971, sektori dominues ekonomik ishte bujqësia, e ndjekur nga 

prodhimi i kripës, ndërsa aktivitetet e para të reja të prodhimit ishin të lidhura me industrinë 

ushqimore. Për shkak të kësaj strukture të ekonomisë popullsia rurale, nuk i ka lënë këto 

zona. Ky trend mund të ndiqet përmes pjesëmarrjes së popullsisë së qytetit të Ulqinit, në 

popullsinë e përgjithshme të komunës, ku pjesëmarrja e tyre ishte diçka më e madhe se 1/3 

në numrin e përgjithshëm të popullsisë së qytetit, gjë e cila nuk ka ndryshuar deri në vitin 

1971 dhe 1981, kur lajmërohet industria e re dhe fillon zhvillimi i hovshëm i industrisë së 

turizmit. 

Turizmi si një sektor i punës intensive të ekonomisë dhe që krijon mundësinë e rritjes së të 

ardhurave, përveç dhënies me qëra akomodimit, apartamente dhe shtëpive, shkaktoi 

ndryshime të rëndësishme demografike në komunën e Ulqinit. Ky proces është fituar në 

intensitet sidomos pas tërmetit katastrofik të 15.04.1979, kur shumë banorë për shkak të 

rrënimit apo dëmeve të mëdha në shtëpitë e tyre, kanë zgjedhur për të lëvizur dhe për të 

ndërtuar shtëpi të reja më afër detit. Ndihma shtetërore për ndërtimin e shtëpive të reja dhe 

mundësia e të ardhurave më të mira në turizëm, kanë qenë gjeneratorët kryesorë të këtij 

procesi.  

Tabela 26: Numri i banorëve nga periudha e vitit 1948 deri në vitin 2011 

VENDET NUMRI I BANORËVE 

Sipas metodologjisë së regjistrimit të mëhershëm 
Sipas metodologjisë së vitit 

2003 

1948 1953 1961 1971 1981 1991 2003 1991 2003 2011 

Mali i Zi 377.305 419.950 471.994 519.604 584.310 615.035 673.094 5935.04 6201.45 620.029 

Bashkia 

e Ulqinit 12.861 14.080 16.213 18.955 21.576 24.217 26.451 19.861 20.290 19.921 

Lagjet 

urbane 4.385 4.919 5.705 7.459 9.140 11.144 12.827 10.025 10.828 10.707 

Lagjet 

rurale 8.476 9.161 10.508 11.496 12.436 13.073 13.624 9.836 9.462 9.214 

Burimi: Enti Statistikor i Malit të Zi (2012) 

Pjesëmarrja e popullsisë së Ulqinit në numrin e përgjithshëm të banorëve të Malit të zi 

është 3,20%. Nga 19.921 banorë të regjistruar që jetojnë në Ulqin sipas statistikave të 

regjistrimit të popullsisë në vitin 2011, rreth 49,90% e tyre është e gjinisë mashkullore, 

ndërsa 50,10% është e gjinisë femërore. Dendësia e popullësisë në Ulqin është 78 banorë 
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në km
2
, ndërsa në nivelin shtetëror është 45 banorë në km

2
. Me këtë nivel të dendësisë së 

banimit, Ulqini bënë pjesë me nivelin e ulët të dendësisë së banimit, çka tregon shumë 

hapsira të lira, të cilat mund të shfrytëzohen për zhvillim (Enti Statistikor i Malit të Zi, 

2012). 

Mosha mesatare e popullësisë në Ulqin është 37.8 vjet, nga e cila mosha mesatare te gjinia 

mashkullore është 37.0, ndërsa te gjinia femrore është 38.5 vjet. Në lagjet urbane mosha 

mesatare e popullësisë në Ulqin është 36.8, ndërsa në zonat rurale me rrethina të Ulqinit 

mosha mesatare e popullësisë është 38.8 vjet. Krahasuar këto të dhëna me Malin e Zi del se 

mosha mesatare e popullësisë në Mal të Zi është 5 muaj më e re, te gjinia mashkullore 1 vit, 

gjinia femrore 1 muaj, zonat urbane 2 muaj dhe zonat rurale 2 muaj (Enti Statistikor i Malit 

të Zi, 2012). 

Sipas aktiviteteve ekonomike nga 19.921 banorë të regjistruar që jetojnë në Ulqin, sipas 

statistikave të regjistrimit të popullsisë në vitin 2011, 3808 banorë të regjistruar ishin deri 

në moshen 15 vjeçare (pa të drejtë aktiviteti pune), 6.207 popullësi aktive, 9.840 popullsi 

joaktive, dhe të tjerë 66 (Enti Statistikor i Malit të Zi, 2011). Krahasuar me nivelin mesatar 

të Malit të Zi, karakteristikat për të dhënat e banorëve sipas aktiviteteve ekonomike është 

në nivelin e njëjtë me të dhënat e qyteteve të tjera bregdetare dhe atë mesatare shtetërore. 

Numri i regjistruar i banorëve jetojnë në bashkësi familjare prej 4.997. Kjo i bie se çdo 

familje, ka mesatarisht 4 banorë për çdo familje. Në Ulqin, sipas të dhënave të Bashkisë së 

Ulqinit (2015), janë të ndërtuara 18.570 objekte banimi, nga të cilat pronarë të 14.510 janë 

banorët vendas, 28.23 banorët nga qytetet e tjera të Malit të Zi, ndërsa shtetas të huaj 12.37, 

nga të cilët më së shumti shtetas nga Rusia, Bashkimi Evropian, Serbia, Bosnja dhe 

Hercegovina.  

Nga viti 1948 deri në regjistrimin e popullsisë në vitin 2015, pjesëmarrja në fshatrat 

malore, vendbanimet e ulëta dhe kodrinat e larta nga 53%,  ka rënë në 35,62%. Edhe pse 

kushtet klimatike dhe lidhja infrastrukturore me qytet, ka qenë në favor për zhvillimin e 

bujqësisë në ato vende, pjesëmarrja e popullësisë në këto vendbanime ka qenë prej 12.91%, 

me një rritje minimale në 14.69% në regjistrimet e vitit 1981, dhe më pas u reduktua në 

10.63%. 

Nga gjithsej 39 vendbanime në komunë vetëm pjesa urbane e qytetit, lagjja e Shtojit dhe 

Kodra, në pjesën më të madhe të periudhës 1948-2011, nuk kanë një tendencë 

mbizotëruese të reduktimit të popullsisë. Ata i përkasin fshatrave fushorë dhe 

vendbanimeve në kodrina të ulëta. Lagjet Kodra dhe Shtoji, janë pjesët më të afërta të 

lagjes urbane dhe afër Plazhit të Madh, ku zhvillohet më së shumti industia e turizmit. Këto 

janë arsyet e mundshme për rritjen e numrit të banorëve në këto vendbanime. Në shumicën 

e vendbanimeve lëvizja e numrit të popullsisë është kryer në mënyrë sinusoidale, 



113 

 

gjegjësisht popullsia ka rënë dhe është rritur, duke arritur rritjen më të konsiderueshme  pas 

vitit 1991. Deri te këto ndryshime, ka ardhur ekskluzivisht nën ndikimin e komponentëve 

mekanikë apo migrimi. Në disa fshatra rritja e numrit të popullsisë është stagnuar në masë 

të madhe. Disa vendbanime kanë një rënie të konsiderueshme të vazhdueshme. 

Metodologjia e përpunimit të të dhënave të numrit të popullësisë nga viti 2003, është e 

përpiluar në bazë të rregulloreve të Zyrës Statistikore të Bashkimit Evropian 

(EUROSTAT), ndërsa ato nga viti 1991, e më heret janë përpunuar sipas rregulloreve 

vendore. Sipas metodologjisë së përpunimit të të dhënave të numrit të popullësisë nga viti 

2003, popullësia në shumicën e vendbanimeve është dukshëm më e ulët. Popullsia e 

"zhdukur" është ajo që jeton jashtë vendit më shumë se një vit. 

6.2.1. Vlerësimi i gjendjes aktuale demografike 

Zona e Ulqinit, në aspektin demografik është një zonë e fenomeneve komplekse 

demografike, me karakteristika migrimi, si ato brenda teritorit të komunës ashtu edhe në 

fushen rajonale. Një ndikim mbizotërues mbi komponentët mekanike të tendencave 

demografike ka çuar në shkatërrimin e popullatës, para së gjithash fshatrat malore, 

vendbanimet e larta dhe të ulëta.  

Trendet aktuale demografike në Ulqin, mund të vlerësohen si shumë të pafavorshme, për 

arsye të rritjes së vogël të numrit të popullsisë, dhe zhvendosjes së pa planifikuar. Për fat të 

keq, ndryshimi në këto flukse, shumë pak varet nga popullata vendore, dhe shumica varet 

nga një numër i faktorëve të jashtëm. Potenciali themelor ekonomik i Ulqinit në formën e 

turizmit dhe bujqësisë, në kushtet e favorshme klimatike është neglizhuar dhe lënë pas 

dore.  

Në qoftë se në rastin më të parë do të zbatohet politika efektive e popullsisë, efektet e saj në 

afat të gjatë mund të krijojnë parakushtet reale për rivitalizimin demografik, përmes 

ringjalljes së riprodhimit biologjik të popullsisë, dhe gradualisht ndalimin e trendeve të 

pavolitshme demografike, si dhe krijimi i parakushteve për një të ardhme me një  zhvillim 

të qëndrueshëm i bazuar në burimet e veta.  

Në këtë mënyrë mund të vijë deri te një ritëm më i shpejtë i zhvillimit të përgjithshëm 

demografik të pjesëve të caktuara të komunës, i cili do të reflektojë gradualisht 

ngadalësimin e tendencave negative në zhvillimin aktual të popullsisë. Është e nevojshme 

pjesëmarrja urgjente e institucioneve shtetërore dhe lokale bazuar në teorinë e zhvillimit 

ekonomik lokal, për të arritur në periudhën e ardhshme gradualisht tendenca demonstruese 

të zhvillimit aktual demografik të zonës së planifikimit dhe formimi i parakushteve 

komplekse zhvillimore dhe demografike, për revitalizimin demografik të disa pjesëve të 

komunës, si një qëllim i rëndësishëm strategjik afatgjatë. 
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Në rastin e mungesës së zbatimit të masave efektive të politikës së popullsisë, dhe 

revitalizimin demografik, popullsia si një burim mund të jetë një faktor kufizues për 

zhvillimin e mëtejshëm të pjesës më të madhe të territorit të Ulqinit. Për këtë arsye duhet të 

udhëhiqen politika stimuluese për tërheqjen e banorëve për të jetuar në Ulqin, në mënyrë që 

numri i tyre të rritet si dhe krijimi i kushteve për kthimin e të emigruarve. Ky plan duhet të 

jetë i menjëhershëm pasi që numri i rritjes së popullsisë, posaqërisht i atyre me nivel të 

lartë të arsimit, me ide dhe potencial për biznes, si dhe atyre me shkollë profesionale do të 

ndikojnë në nxitjen e zhvillimit ekonomik.   

Ulqini, karakterizohet me deficitin e kuadrove, si dhe me një nivel dhe strukturë të 

popullsisë, e cila mund të kap hapin e një zhvillimi të shpejtuar ekonomik. Në të ardhmen 

është e nevojshme që të bëhen investime në trajnimin e individëve, në mënyrë që të fitojnë 

aftësi për të punuar në teknikat më moderne të lëmive të ndryshme. Kjo më tej lidh 

problemin e financimit të projekteve të aftësimit të banorëve, ndikimi i shpenzimeve në 

buxhet, kohëzgjatja e kthimit të këtij investimi, gjegjësisht zgjedhja racionale në mes të 

opcioneve të mundësisë, dhe sasisë në dispozicion. Prandaj, është e nevojshme të merret në 

konsideratë roli i investimeve në kapitalin njerëzor, i cili, nga ana tjetër, ndikon në rritjen 

dhe zhvillimin e shpejtuar ekonomik. Vendet të cilat nuk investojnë në nivelin e duhur në 

zhvillimin  e kapitalit human, janë më pak atraktive për thithjen e investimeve të huaja. Për 

arsye se me investime të huaja bihet kapitali financiar dhe teknologjia, ndërsa një pjesë e 

madhe e kapitalit njerëzor kërkohet nga vendi  ku bëhen investimet për arsye të kostove më 

të ulta. Në pamundësi të kufizimeve të ndryshme në aftësimin e të punësuarve për të 

avancuar njohuritë e tyre, dhe të kapin trendet aktuale të zhvillimit është e nevojshme që 

vendi të mendojë për thithjen e të aftësuarve për punë (migracionit), nga vendet e tjera. 

6.2.2. Parametrat e Migracionit 

Krahasueshmëria e statistikave të migracionit është pyetja më e shpeshtë dhe më e vështirë 

në lidhje me mbledhjen e të dhënave demografike. Në vitet e fundit, janë rritur ndjeshëm 

përpjekjet për përmirësimin e gjendjes në këtë fushë. Arritjet e përpunimit të të dhënave të  

krahasueshmërisë së statistikave të migracionit ka arritur rezultate të rëndësishme (Bonifazi 

& Strozza, 2006). 

Në strukturën e trendeve demografike të Ulqinit komponenta e migracionit luan një rol të 

rëndësishëm. Për shumë vite Ulqini, më shumë ka përfaqësuar një zonë të emigrimit, se sa 

në këtë hapsirë janë vendosur. Parametrat e migracionit në lagjet e komunës janë shumë 

karakteristike, nga lagjet ku kishte një migracion të vogël, deri në ato vende ku përqindja e 

emigrantëve ka kaluar mbi 60%. Në shumicën e lagjeve të Ulqinit periudha pas vitit 1981, 

u karakterizua nga lëvizjet migratore. Pjesëmarrja e emigrantëve pas vitit 1981, si dhe 

preferencat e kategorive të caktuara të migrantëve në lagje të caktuara, karakterizohen nga 
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migrimet dinamike. Vihen re edhe preferencat për vendosje në këtë qytet nga vendet e tjera 

të Malit të Zi, ku kështu që 8.50% e popullsisë së Ulqinit, janë emigrantë nga qytetet e tjera 

në Mal të Zi, si dhe 13,90% është lëvizja brenda territorit të Ulqinit. Vetëm 2.60% janë nga 

republikat ish-Jugosllave dhe 4.65% nga Serbia. Ata që u zhvendosën nga vendet e tjera në 

Ulqin, në periudhën 1981-2003, përbëjnë më shumë se 50,15% e popullsisë së 

përgjithshme emigrante, ose 16% e popullsisë së përgjithshme në vitin 2003 (Enti 

Statistikor i Malit të Zi, 2012). 

Sipas të dhënave të mbledhura nga regjistri i vendbanimit të migracionit të brendshëm nga 

viti 2006 deri në vitin 2015 në zonën e Ulqinit, kemi të bëjmë me një migracion pozitiv prej 

568 banorë. Të kundërten kemi të bëjmë me migracionin e jashtëm. Nga e njëjta periudhë 

nga Ulqini drejt vendeve të Bashkimit Europian dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës 

kanë shkuar 621 banorë (Enti Statistikor i Malit të Zi, 2016). 

Është e qartë se, si rezultat i rënies ekonomike globale gjatë kësaj periudhe është i shprehur 

migracioni i brendshem nga veriu në jug, të cilat mund të parashikohen edhe në periudhën e 

ardhshme. 

Pjesëmarrja e popullsisë vendase (ai që jeton nga lindja në vendbanim dhe që janë 

zhvendosur në zonat e tjera të Ulqinit), nëpër vendbanime ndryshon nga 100% në 46%, në 

nivel bashkiak është 83%, në vendbanimet malore 100%, në lagjet e kodrinave të larta 

93%, kodrina të ulëta 87%, në fusha 74%, ndërsa në zonën urbane 80,50% (Enti Statistikor 

i Malit të Zi, 2015).  

Migrimi në nivel lokal, brenda territorit të Ulqinit, u zhvillua kryesisht nga zonat malore në 

drejtim të fshatrave të zonës bregdetare, dhe në zonat urbane të tij. Nëse i krahasojmë të 

dhënat e metodologjisë së re me të vjetrën, përcaktimi i popullatës së përhershme çon në të 

dhënat që nga territori i Ulqinit qëndrojnë jashtë vendit më shumë se një vit 4356 banorë, 

ndërsa në vitin 2003, ka qenë më shumë se gjashtë mijë. Shumica e tyre janë në Shtetet e 

Bashkuara të Amerikës (SHBA), ose rreth 68% e tyre. Në SHBA tradicionalisht vite me 

radhë numri më i madh i popullsisë shkon që të punojë dhe qëndroj. Kjo më së shumti është 

karakteristikë e popullatës shqiptare, e cila përbën 92% të popullsisë së përgjithshme të 

Ulqinit, e cila është me banim jashtë vendit më shumë se një vit (Enti Statistikor i Malit të 

Zi, 2015). 

Ulqini, si pjesë ekonomikisht më e pazhvilluara e rajonit bregdetar të Malit të Zi, e 

pozicionuar gjeografikisht në mes qytetit të Tivarit, si qender më e madhe dhe më e 

zhvilluar dhe  Shqipërisë, kishte rrjedhje të emigrantëve për arsye ekonomike. Një pjesë e 

migrimit të popullsisë kryesisht u zhvillua në kuadër të territorit të tij, kryesisht nga 

rrethina malore dhe kodrinore e Ulqinit, në qendrën urbane, por edhe në Podgoricë. 

Migrimi më i rëndësishëm ishte jashtë vendit, kryesisht në SHBA dhe Gjermani. Kjo 
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ndodhi pas shumë vitesh të rënies ekonomike, dhe një rritje të popullsisë në vendbanimet të 

cilat nuk janë në afërsi të bregdetit. 

Në strukturën e rrjedhave demografike në territorin e Ulqinit komponenta e migracionit 

luan një rol të rëndësishëm, domethënë madhësia (roli) e saj është disa herë më e madhe se 

e natyrshmja.  

E gjithë kjo është një tregues i qartë i kompleksit (pafavorshme) të ndryshimeve në 

strukturat përkatëse demografike, kryesisht në moshë dhe gjini, sepse jashtë vendit 

kryesisht shkojnë të rinj dhe të trajnuar. Kjo situatë çon në rënien e rritjes së popullsisë, 

sepse më të rinjtë, janë ata që më së tepërmi ikin. Kjo popullatë jashtë vendit është 

"gjenerator" i mëtejmë i shkuarjes jashtë vendit, sepse ajo shërben si një model për të tjerët. 

Ky fenomen ka rezultuar në rënie pas shtetëbërjes së Malit të Zi, si dhe rritjes ekonomike 

që u regjistrua gjatë kësaj periudhe. Pra, me rritjen e vazhdueshme ekonomike, hapjes së 

vendeve të reja të punës, si dhe rritjes së standardit jetësor, migracioni jashtë qytetit është 

duke pësuar rënie. 

6.2.3. Shfrytëzuesit e përkohshëm të hapësirave 

Këto lloje të përdoruesve dhe migrimi i tyre nga aspekti i planifikimit, të mos lihen pas 

dore kur është fjala për hapësirën e teritorit të Ulqinit, pasi ato kanë pasoja të rëndësishme 

hapsinore-komunale. Emigrimet e përditshme nga zonat jashtë Ulqinit janë një kategori që 

është e vështirë të parashikohen, sidomos numrin e tyre. Ky grup përbëhet nga vizitorët që 

vijnë nga zonat kryesisht fqinje komuna e Tivarit, dhe qytet nga rajoni qendror, dhe 

sidomos nga Podgorica. Një shumë e vizitorëve është edhe nga Shqipëria. Numri i 

vizitorëve ditorë veçanërisht rritet gjatë verës.  

Periudha e verës, përveç emigranteve të lartpërmendur-vizitorët, karakterizohet migracioni 

sezonal dhe i përkohshëm i disa kategorive të migrantëve, turistët, pronarët e banesave për 

pushim dhe rekreacion, dhe punëtorët sezonalë që veprojnë në turizëm dhe bujqësi. Nga 

migrimi i përkohshëm në hapsirën e teritorit të Ulqinit, ndikimin më të madh e ka zhvillimi 

i industrisë së turizmit si rezultat i mungesës së fuqisë punëtore dhe zhvillimit hapësinor. 
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6.3. Burimet njerëzore (punësimi dhe arsimimi) 

Punësimi është një nga çështjet më të rëndësishme të shoqërisë në tërësi, për shkak të 

implikimeve ekonomike, politike, sociale, psikologjike dhe të tjera. Çështja e punësimit, 

ose e drejta për punë dhe punësim është në ndërvarësi të ngushtë, me zhvillimet ekonomike 

dhe demografike.  

Në tabelën 27 është paraqitur punësimi në Ulqin, sipas strukturës aktuale ekonomike 

grupeve nga periudha e vitit 2011-2014.  

Nga numri aktiv i popullsisë së Ulqinit 6207 banorë (Enti Statistikor i Malit të Zi), të 

evidentuar si të punësuar janë nga 66,40 deri në 71% e tyre, pjesa tjetër 825-1077 banorëve 

aktivë apo 13,29-18,96 %, llogariten si të papunësuar, ndërsa pjesa tjetër prej rreth 20% e 

popullsisë aktive është e pa interesuar për punë, apo si burime të tjera të ardhurash kanë 

remitencat nga emigracioni, punojnë jashtë shtetit apo i mirëmbajnë anëtaret e familjes.  

Tabela 27: Punësimi në Ulqin sipas strukturës aktuale ekonomike nga periudha e vitit 2011deri në vitin 2014 

Burimi: Enti për Punësim i Malit të Zi (2015) 

 

Shumica e vendeve të punës në Ulqin, si në gjithë bregdetin e Malit të Zi, është e lidhur me 

sektorin e shërbimeve. Të dhënat e fundit mbi punësimin sipas tabelës 27 sugjeron se 

shërbimi publik dhe industria e turizmit janë iniciatorët më të mëdhenj të punësimit në 

Ulqin. Megjithatë, kjo është mjaft e mundshme, duke pasur parasysh normën e rritjes së 

sektorit të turizmit në Mal të Zi nga viti 2011, dhe duke u mbështetur në sektorin e turizmit 

si një burim i punësimit në nivel shtetëror, dhe në nivel Bashkiak i cili është në rritje 

konstante.  

Aktivitetet nëpër sektore 

Viti 
Gjithsejtë 

të 
punësuar 

Ndër
timta

ri 

Indust
ria e 

përpu
nimit 

Administrata 
publike 

shtetërore 
dhe lokale 

Të 
punësuar 

në 
turizëm, 
shërbime 
dhe tregti 

Të 
punësuar 

në 
bujqësi, 
pylltari 

dhe 
peshkim 

Furnizim 
me ujë, 
energji 

elektrike 
dhe 

mirmbajtja 
e qytetit 

Art, 
argëtim 

dhe 
aktivitete 

rekreacioni  

Të 
tjera 

2011 3615 272 392 426 1475 94 330 78 548 

2012 3723 235 394 453 1558 111 341 82 549 

2013 3814 249 401 435 1612 119 357 101 540 

2014 3979 254 408 430 1710 125 379 128 545 
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Ndikimi i strukturës aktuale ekonomike në punësim e bënë që punësimi më i ulët është në 

bujqësi, pylltari dhe peshkim 3%, industri dhe prodhimin e energjisë elektrike, ujë dhe 

mirëmbajtja e qytetit (rreth 9,30%), ndërsa pjesa e të punësuarve në sektorin e shërbimeve 

(turizëm, hotelieri, tregti), në një nivel më të lartë (rreth 42%). Është e qartë se pjesëmarrja 

e lartë e të punësuarve në sektorët joindustriale, pothuajse 1/3 e të punësuarve është e 

angazhuar në sektorët joindustriale, e cila tregon angazhimin e kuadrove në mënyrë  të 

paarsyeshme dhe joreale. 

Ulqini gjatë periudhës së sezonit turistik ka mungesë të klasës punëtore për sektorin e 

turizmit. Kështu që në periudhen 2011-2014 sipas të dhënave të Entit për Punësim të Malit 

të Zi në Ulqin, kanë punuar 756 punëtorë nga jashtë Ulqinit, nga të cilët 278 nga qytetet e 

tjera të Malit të Zi, ndërsa 478 nga vendet e regjionit, kryesisht Shqipëria, Kosova, Serbia 

dhe Bosnja e Hercegovina. Sektori ekonomik që më së shumti ka pasur mungesa të 

kuadrove është turizmi, ku 71% e këtyre punëtorëve që kanë punuar në këtë sektor vijnë 

nga vendet jashtë Ulqinit ( Enti i Punësimit i Malit të Zi, 2015: 17). 

Tregu i punës në industritë kreative ka ulur koston e projektimit të veprimtarive në dobi të 

ndërmarrjeve, për arsye se ato ishin të gatshme të heqin dorë nga kushtet e sigurta 

(përfitimet e larta), për lirinë e krijuesve në industritë kreative. Kjo gjë i pengoj ata të 

fitojnë dhe jetojnë mirë. Shumica e punëtorëve kreativë fitojnë shumë pak para. Punëtorët 

janë kreativë vetëm në punën, sepse ata pothuajse në të gjitha rastet fitojnë relativisht pak, 

sa për të bërë një jetë solide, apo aspak si arsye e dëshirës së tyre krijuese (Miege, 1989). 

Puna kreative paguhet dobët për shkak të ofertës së vazhdueshme dhe të gjerë. Pjesa më e 

madhe e ofertës janë punëtorë kreativë që nuk janë profesionistë, të cilët punojnë herë pas 

here dhe duhet të kenë një punë të dytë, në mënyrë që të mbijetojnë dhe për të financuar 

aktivitetet e tyre krijuese. Kompensimi financiar është gjithashtu i ulët për shkak të 

gatishmërisë së punëtorëve kreativë për të lëvizur nga një industri në tjetrën (p.sh., 

gazetarët mund të duken si shkrimtarë librash, ose muzikantë të cilët shkojnë në industrinë 

e filmit, dhe për të krijuar muzikë filmi, etj.) Në industritë kreative ekzistojnë dy ekstremet-

nga njëra anë një numër i madh i individëve dhe bizneseve të vogla që mezi mbijetojnë, 

nga ana tjetër një pjesë e vogël e yjeve shumë të pasur, dhe korporatat shumëkombëshe. 

Tradicionalisht, shumica e punëtorëve/kreativë kulturorë nuk marrin pagesa të zakonshme 

mujore (paga), i cili është standard për të gjitha industritë e tjera, tashmë fiton honorare, 

gjegjësisht marrin një përqindje të fitimit të përgjithshëm nga shitja e pjesës apo produktit. 

Kështu që industria kreative është një treg i punës, ku shumica e punëtorëve kreativë janë 

pjesërisht të punësuar apo të keqpaguar. Pjesa më e madhe e fitimit u shkon ndërmarrjeve 

dhe industrive të tjera ndërlidhëse. Ky sigurisht nuk është një fenomen natyror, por si 

rezultat i kushteve të veçanta ekonomike dhe kulturore -për shembull paaftësia e 

punëtorëve kreativë që do të bëhen së bashku, dhe bashkërisht të mbrojnë interesat e tyre. 

Kjo përsëri ndodh për shkak të faktit se krijuesit vazhdimisht konkurrojnë me njëri-tjetrin, 
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në mënyrë që të fitojnë më shumë afirmimin e tyre. Përjashtimet kryesore në këtë drejtim 

janë shoqatat profesionale, që marrin anëtarët e rinj të vendosur kriteret në mënyrë rigoroze 

dhe të larta profesionale. 

Nuk ekzistojnë të dhëna statistikore mbi numrin e të punësuarve në industrinë kreative në 

qytetin e Ulqinit, por bazuar në të dhënat statistikore mbi ndërmarrjet që veprojnë në këtë 

qytet, mund të përfundojmë se ekziston një numër i të punësuarve në industrinë kreative i 

cili është relativisht i kënaqshëm (mund të arrij nga 5 deri në 9%), dhe atë në ndërmarrjet e 

reklamave dhe dizajnimit, modës,muzikës, botimit,  radiotelevizionit, dhe zejtarisë. Roli i 

kësaj industrie është shumë më i madh në rritjen e të ardhurave nga kjo industri se sa në 

punësim, për arsye të mungesës së nivelit të punëtorëve të klasifikuar, që punojnë në degët 

e industrisë kreative. Ndërlidhja e saj me industrinë e turizmit ka efekt në rritjen e numrit të 

vizitorëve, rritjen e punësimit në industrinë e turizmit, dhe rritjen e përfitimeve të 

subjekteve të industrisë së turizmit siç janë akomodimet, hotelet etj. Ushtrimin e 

veprimtarisë së industrisë kreative (koncertet, festivalet, xhirimi i filmave dhe evenimentet 

e tjera), në Ulqin e bëjnë ndërmarrjet nga jashtë Malit të Zi, dhe gjithashtu punëtorët e 

ardhur me këto ndërmarrje. 

6.3.1. Niveli i të ardhurave 

Periudha kur Mali i Zi dhe Ulqini kishte nivelit më të lartë të standardit jetësor dhe të 

nivelin më të lartë të të ardhurave për kokë të banorit që nga periudha pas Luftës së Dytë 

Botërore ishin vitet e 80-ta të shekullit të kaluar. Si një nga vendet më të zhvilluara me 

industrinë e saj të turizmit, kishte edhe nivelin e të ardhurave më të larta, në krahasim me 

nivelin e të ardhurave mesatare në Mal të Zi. Paga mesatare në Ulqin në fund të viteve të 

80-ta të shekullit të kaluar, konvertuar në vlerën e parave e cila sot është zyrtare në Mal të 

Zi ishte 1.050 Euro, ndërsa pas periudhës dhjet vjeçare, saktësisht në fund të viteve të 90-ta 

të shekullit të kaluar, paga mesatare ishte 102 Euro (Enti Statistikor i Malit të Zi, 2016). 

Niveli i të ardhurave (pagat) në Ulqin, është në rritje konstante vjetore nga periudha e vitit 

2006, kur Mali i Zi, u bë si shtet i pavarur e deri më sot. Në vitin 2006, paga mesatare në 

Ulqin ishte 205 Euro, kurse në vitin 2014 ajo arriti në shumën 448 Euro. Pagat gjatë kësaj 

periudhe u rriten mesatarisht në nivelin vjetor prej 24,28%. Paga mesatare në komunën e 

Ulqinit në vitin 2015, është nën mesatarën e pagës në nivelin e Malit të Zi, e cila  në vlerën 

neto është 489 €. Duke krahasuar ”shpenzimet minimale të shportës ushqimore”, e cila 

sipas Entit Statistikor të Malit të Zi për vitin 2014, është 795 Euro, paga mesatare mbulon 

62% të shpenzimeve minimale për jetesë.Nuk ka të dhëna për të ardhura mesatare familjare 

në nivel të Bashkisë së Ulqinit (Enti Statistikor i Malit të Zi, 2016). Sot niveli i të ardhura 

në Ulqin është rreth 43% e nivelit të periudhes, kur të ardhurat në Ulqin ishte në nivelin më 

të lartë historik të saj. 
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Informacioni mbi të ardhurat familjare janë vendimtare për përcaktimin e niveleve të 

aksesit. Ata janë jashtëzakonisht të rëndësishme për të përcaktuar mundësinë e qasjes në 

tregun e patundshmërive, për shembull për të identifikuar se çfarë përqindje të popullsisë 

është në gjendje për të blerë pronat për banim, që do të jenë të financuara me hipotekë.  

Paga neto mesatare vjetore është në përputhshmëri me GDP, për frymë të banorit (91,86%), 

dhe më e lartë se të ardhurat mesatare të ndërmarrjeve e cila është e ndikuar nga faktori 

publik, ku të ardhurat janë më të larta se në sektorin privat. 

6.3.2. Niveli i papunësisë 

Problemi i papunësisë në Mal të Zi, fillon nga vitet e 90-ta të shekullit të kaluar. Kulmi 

ishte fillimi i viteve 2000, kur në një moment sipas statistikave të Entit për Punësim të 

Malit të Zi, personat e papunë ishin 86.163, ose rreth 30% e popullsisë totale, e cila Malin e 

Zi e rendit në një ndër vendet me shkallën më të lartë të papunësisë. Në të njëjtin vit ka 

ardhur deri te reformimi i tregut të punës në Mal të Zi, dhe Qeveria e Malit të Zi ka 

miratuar politikën aktive të punësimit, që filloi për ta zbatuar Enti për Punësim i Malit të 

Zi,  me mbështetjen e të gjitha institucioneve të rëndësishme. Kjo i dha rezultatet dhe që 

atëherë kemi një rënie të qëndrueshme të papunësisë, e cila mund të shihet në tabelën e 

mëposhtme. Gjithashtu duhet të theksohet se numri i papunësisë matet në bazë të numrit të 

njerëzve, të cilët lajmërohen në Entin për Punësim të Malit të Zi, për të gjetur punë në 

profesionet e tyre. 

Në tabelën 28, është paraqitur niveli i papunësisë në Ulqin, dhe krahasimi i saj me atë të 

nivelit shtetëror nga periudha e vitit 2011-2014. 

Tabela 28: Numri i papunësisë  në periudhen e viteve 2011-2014 

  Viti Përqindja Numri   Viti Përqindja Numri 

Mali i Zi 

2011 14,13 32.780 

Ulqini 

2011 

           

16,98  1.054 

2012 13,39 31.073 2012 

           

13,29  825 

2013 14,77 34.280 2013 

              

16,78  1.042 

2014 14,90 34.573 2014 

           

18,96  1.177 

Burimi: Enti për Punësim i Malit të Zi (2015: 80-81) 
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Shkalla e papunësisë në Ulqin, është për 3-4% më e lartë krahasuar me nivelin e papunësisë 

në nivelin shtetëror. Norma e papunësisë prej 18,96%, është shumë e lartë. Shkaku i këtij 

niveli të papunësisë është tranzicioni ekonomik, që rezultoi me shpërbërjen e ndërmarrjeve 

të mëdha shtetërore, ose kalimin e tyre në pronësi private, mosinteresimi për punët që tani 

ofrohen në treg, si dhe niveli i ulët i pagave në sektorin privat. Rritja e nivelit të papunësisë 

është një faktor i keq që mund të çoj në paraqitjen e një krize ekonomike në nivel lokal, si 

dhe të nxisë migracionin. 

6.3.3. Arsimimi dhe mundësia e punësimit 

Forma kryesore e formimit të kapitalit njerëzor është arsimi, i cili është objekt studimi i 

disiplinave të shumta shkencore, para së gjithash pedagogjisë, psikologjisë dhe 

sociologjisë. Aspektet ekonomike të arsimit, shprehur në konceptin e kapitalit njerëzor, 

kanë të bëjnë me investimet dhe efektet e prodhimit të cilat kryesisht maten në njësi 

monetare, dhe rrjedhin nga sjellja e tregut të njerëzve. Megjithatë, me këtë është padyshim 

e përfshirë vetëm qasja e mundur në procesin arsimor në shoqërinë njerëzore. Arsimi jo 

vetëm që rrit efektet e prodhimit, por gjithashtu i ofron njeriut mundësitë për zhvillimin e 

tyre, dhe kënaqësinë më të madhe sociale (Petrovic, 2010: 106). Është e kuptueshme se 

aftësitë e prodhimit japin efektet, vetëm atëherë nëse ato i përdorin me dëshirë. Arritja e 

nivelit të arsimimit të shoqërisë, sot është baza e ndarjes së vendeve të zhvilluara dhe të 

pazhvilluara. Një studim i Organizatës Ekonomike për Bashkëpunim dhe Zhvillim (OECD, 

2001), tregon të kundërtën e teorisë së Harbinson (1973), dhe të Petrovic (2010). Ky studim 

tregon se nivelet e arsimit fillor dhe të mesëm bazohen në një shumë të madhe mbulese nga 

disiplina e letërsisë, si dhe disiplina të ndryshme të cilat nuk kanë efekt në 

profesionalizimin e personit për punë profesionale. Formimi i kapitalit njerëzor, ndodh jo 

vetëm në arsimin formal ose programet e trajnimit, por edhe në bashkëveprim joformal me 

të tjerët, si dhe nëpërmjet vetëreflektimit, dhe të mësuarit të vetëdrejtuar. Roli i rrjeteve 

sociale dhe normat në krijimin e një kulture të të mësuarit, është i rëndësishëm gjatë gjithë 

ciklit të jetës (OECD, 2001: 20). Sistemi ekonomik i Ballkanit Përendimor, më shumë anon 

nga teoria e Harbinson (1973), të cilën e përfaqëson edhe Petrovic (2010), për arsye se 

niveli i zhvillimit në këtë rajon ende nuk e ka arritur nivelin e të menduarit se njerëzit pa 

diploma universitare mund të udhëheqin ndërmarrjet drejt një suksesi. 

"Strategjia Kombëtare për punësim dhe zhvillimin e burimeve njerëzore për periudhën 

2012- 2015", thekson nxitjen e zhvillimit të kapitalit njerëzor, pasi avantazhi konkurues i 

ekonomisë kombëtare, është gjithnjë i varur nga investimet në burimet njerëzore. Prandaj, 

arsimimi dhe aftësitë janë nxitës të fuqishëm të rritjes ekonomike (Ministria e Punës dhe 

Mirëqenies Sociale, 2011: 18). Sipas statistikave nga regjistrimi i popullsisë në vitin 2011, 

në shkollat fillore në Ulqin kanë qenë të regjistruar 2.452 nxënës, dhe e kanë përfunduar 

279 nxënës. Shkollën e mesme e kanë ndjekur 1164 nxënës, shkallën e III-të e kanë 
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përfunduar 40 nxënës, ndërsa shkallën e IV-të 261-shkallë nxënës. Gjatë vitit kalendarik ka 

pasur të regjistruar 415 studentë. 

Krahasuar me vendet e tjera të Evropës Lindore, veçanërisht në Ballkan, niveli i arsimimit 

të të rriturve në Mal të Zi nuk është shumë i lartë, i cili është faktor që ndikon në mundësitë 

e punësimit dhe profilin ekonomik të vendit. 

Rezultatet e hulumtimit nga Enti për Punësim i Malit të Zi, i kryer në vitin 2011, për 

teritorin e Malit të Zi, në mesin e punëdhënësve tregojnë se 13% e njerëzve të punësuar 

aktualisht në Ulqin (personat mbi 15 vjeç), kanë arritur përfitimet e arsimit të lartë, ndërsa 

30% kishin arsim fillor. Është e qartë se çështja e arsimit të ulët është problem shtetëror. Të 

gjitha planet dhe strategjitë që synojnë përmirësimin e situatës, duhet të reflektohen 

nëpërmjet sigurimit të objekteve arsimore, duke përfshirë shkollat dhe qendrat e trajnimit 

(Enti Statistikor i Malit të Zi, 2015). 

Për Ulqin në përgjithësi mund të thuhet se mbetet prapa qyteteve të tjera të Malit të Zi, dhe 

është e nevojshme për të investuar përpjekje dhe burime të konsiderueshme, që edhe kjo 

Bashki e vogël  të ketë një dinamikë më të shpejtuar të zhvillimit ekonomik, dhe për këtë 

arsye të sigurojë një shkallë më të madhe të punësimit, dhe rritjes së standardit jetësor. 

Struktura e arsimit nuk është në përputhje me kërkesën e tregut, sepse mungojnë shkollat 

profesionale për aftësimin e njerëzve të interesuar për zanate të ndryshme në fushën e 

hotelierisë dhe turizmit, si dhe kemi shumë njerëz të arsimuar në disa drejtime, të cilat nuk 

mund të gjejnë punësim të nivelit të tyre arsimor (ekonomistë, juristë, mësues). 

Pasi që burimet njerëzore janë faktorë të zhvillimit ekonomik, është e nevojshme hapja e 

shkollave profesionale, për profesionalizimin e të interesuarve për të punuar në degët e 

turizmit dhe hotelierisë apo zanateve të ndryshme, nxitja e të rinjve për të studiuar edhe 

degë të tjera arsimore të cilat mungojnë, si dhe nxitja e të rinjve të papunësuar me kredi të 

buta për vetëpunësim, apo hapjen e bizneseve të veta të vogla nëpërmes sistemit start-up 

etj. Institucionet publike duhet të investojnë në kapitalin njerëzor, duke mbështetur 

konkretisht stimulimin e hapjes së vendeve të reja të punës. 
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6.4. Përmbledhje e kapitullit 

Ekonomia e Ulqinit, është nën nivelin e qyteteve të tjera bregdetare të Malit të Zi, por me 

një rritje konstante zhvillimore. Kjo mund të konkludohet nga të dhënat statistikore të 

grumbulluara dhe të përpunuara në analizën e gjendjes ekonomike, dhe faktorët ekonomik 

të zhvillimit të Ulqinit. Për zhvillimin e mëtejm ekonomik të Ulqinit kemi mungesë të 

burimeve njerëzore. Kjo mungesë duhet të kompensohet me tërheqjen e migracionit. 

Gjithashtu, edhe mungesa e kuadrit të nevojshëm arsimor nevojitet të përmirësohet me 

ndryshimin e strategjisë për zhvillimin e arsimit. Niveli i konkurencës së ndërmarrjeve që 

veprojnë në Ulqin është i ulët. Ndërtimi i një strategjie për zhvillimin e biznesit dhe krijimi 

i kushteve më të favorshme, për tërheqjen e investimeve do të mundësojë rritjen e nivelit të 

konkurrencës për garimin e tyre në një treg më të gjërë. 
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KAPITULLI VII: INDUSTRIA E TURIZMIT SI BAZË E ZHVILLIMIT 

EKONOMIK TË ULQINIT 

Turizmi është i njohur si një nga degët industriale kyçe të zhvillimit ekonomik në të gjitha 

vendet, dhe një burim kryesor i të ardhurave, krijimit të vendeve të reja të punës, dhe rritjes 

së standardit jetësor. Ai gjithashtu luan një rol më të gjerë në promovimin e imazhit 

ndërkombëtar, dhe perceptimin e një vendi jashtë, si dhe ndikon në krijimin e politikave 

ekonomike të brendshme. Ky varg i ndikimit dhe rëndësia e tij, krijon sfida në matjen e 

aftësisë konkuruese të vendeve në industrinë e turizmit. Të kuptuarit e konkurueshmërisë së 

vendeve në sektorin e turizmit, është një sfidë e madhe për politikëbërësit dhe një sfidë e 

madhe për profesionistët, në krijimin e politikave ekonomike, dhe krijimin e produkteve 

turistike konkuruese në tregun global (Dupeyras & MacCallum, 2013: 16). 

Konkurrenca në tregun botëror është diçka që shkon në favor të zhvillimit dhe ngritjes së 

cilësisë së produkteve turistike. Konkurrenca është ajo, çka një industri e bënë më 

tërheqëse, ndërsa ndërmarrjet më profitabile (Porter, 2008: 22-25). 

Planifikimi i zhvillimit të industrisë së turizmit sipas teorive të zhvillimit të qyteteve në 

ekonominë globale, Ulqini mund të bëhet qytet i zhvilluar në rajon. Zhvillimi i industrisë së 

turizmit do të jetë në funksion të zhvillimit ekonomik, kulturor, social, ruajtjes së ambientit, 

dhe rritjes së standardit të jetës të banorëve. 

Për të krijuar oferta për tregun ndërkombëtar duhen krijuar kapacitete konkuruese. Në 

mjedisin e Ulqinit, ekzistojnë ende një sërë mangësish që lidhen me turizmin, si: perceptimi 

i përbashkët për pritshmëritë e tregut, strukturat e specializuara për turizmin, praktikat e 

konsoliduara për bashkëpunim mes aktorëve, perceptimi i qartë i roleve të aktorëve në 

turizëm, dhe mungesa e profesionistëve shumë të kualifikuar. 

Për të arritur synimet lidhur me rolin e turizmit në ekonomi, sfidat dhe mundësitë që 

rrjedhin nga situata në treg, duhet të eliminohen mangësitë që Ulqini i ka për zhvillimin e 

turizmit.   

Një nga sfidat e para të mëdha të institucioneve publike dhe profesionistëve që merren me 

turizem, është krijimi i mekanizmave për përmirësimin e konkurencës dhe cilësisë së 

turizmit në nivel rajonal dhe lokal, në mënyrë për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm, 

dhe të bëjë turizmin fushë më konkuruese në nivel lokal, rajonal dhe ndërkombëtar. Sfida 

tjetër përbën pajtueshmërinë e zhvillimit të industrisë së turizmit me zhvillimin ekonomik 

lokal, si dhe zhvillimi i këtij sektori të jetë në harmoni me ruajtjen dhe ripërtëritjen e 

burimeve natyrore-turistike.  
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Çelësi për të patur një produkt turistik të suksesshëm, dhe të qëndrueshëm është 

bashkëpunimi dhe përfshirja në zhvillimin e turizmit i të gjitha palëve të interesuara.  

Ajo çka konsumatorëve i ofrohet është produkti. Nga pikëpamja gjeografike, produkti 

turistik është i përhapur në pjesën më të madhe të teritorit të qytetit. Produkti turistik është 

një paketë elementesh, që ofrohen nga shumë subjekte publike dhe private. Kjo nuk është e 

lehtë të bashkërendohet. Rritja e cilësisë së produktit dhe numrit të produkteve çon në 

rritjen e konkurencës në tregun global, dhe kështu në rritjen e konsumatorëve. Me rritjen e 

konsumatorëve rritet produktiviteti dhe përmirësimi i imazhit të vendit. Të gjitha këto çojnë 

në zhvillimin e turizmit, zgjatjen e sezonit turistik, përmirësimin e standardit jetësor të 

popullsisë, si dhe tërheqjen e investimeve të reja në këtë industri. Kjo nuk është e mundur 

pa burimet njerëzore të kualifikuara, sepse ato janë që e prodhojnë dhe e ofrojnë produktin 

turistik në treg. Profesionalizimi i burimeve njerzore vendore, si dhe tërheqja e tyre nga 

vendet e tjera është shumë e rëndësishme për një zhvillim të qëndrueshëm dhe konkurues. 

Përveç burimeve njerzore, që një vend dhe produkt të jetë konkurues në tregun rajonal, 

është infrastruktura e vendit. Infrastruktura e vendit duhet t‟i plotësojë nevojat e biznesit 

turistik, që ato të ofrojnë produktet e kënaqshme për vizitorët, si dhe t‟i plotësojë nevojat e 

vizitorëve për një qarkullim të tyre pa probleme.   

Llojet e turizmit në rritje në tërë botën janë: turizmi bregdetar, turizmi i nevojave të 

veçanta, turizmi natyror dhe turizmi kulturor. Këto janë pikërisht aktivitetet që mund të 

zhvillohen në Ulqin. Këto lloje të turizmit regjistrojnë një rritje të qëndrueshme vjetore si 

në nivelin global ashtu edhe në rajonin të cilit i përket Ulqini.  

7.1. Profili i përgjithshëm ekonomik i Ulqinit 

Aktualitetet ekonomike në Mal të Zi patën një reflektim të fortë  në tendencat e zhvillimit 

të ekonomisë lokale. Zhvillimi ekonomik i Ulqinit deri më tani karakterizohet me të njëjtat 

trende si ekonomia malazeze. Ulqini nuk ka një vend të rëndësishëm në ekonominë e Malit 

të Zi. Ekonomia e Ulqinit është më e varfëra nga qytetet e tjera në bregdetin e Malit të Zi. 

Është qyteti i vetëm bregdetar nën mesataren e zhvillimit ekonomik të Malit të Zi, por me 

potenciale më të mëdha për zhvillim. Ulqini si degë parësore të zhvillimit e ka industrinë e 

turizmit, ndërsa degët e tjera ekonomike të cilat zhvillohen janë: bujqësia dhe industria e 

përpunimit. Ndërmarrjet të cilat më së shumti ushtrojnë veprimtarinë e tyre janë nga sektori 

i tregtisë, shërbimet që ofrojnë strehim dhe ushqim, industria e ndërtimit, përpunimit... 

Ekonomia e Ulqinit me të gjitha vështirësitë e kaluara, ka një perspektivë të mirë për 

zhvillim, bazuar në potencialet dhe traditat për zhvillimin e industisë së turizmit dhe degëve 

të tjera ekonomike të cilat do t‟i nxisë për zhvillim kjo industri. 
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7.1.1. Analiza e treguesve të sektorit të turizmit  

Potencialet e zonës bregdetare të Malit të Zi për turizmin janë plotësisht konkurruese në 

pjesët më tërheqëse të Mesdheut, si një nga më të kërkuarat pas destinacioneve turistike në 

botë. Zhvillimi i turizmit ka prioritetin më të lartë në mesin e të gjitha industrive në Mal të 

Zi. Nga përdorimi i qëndrueshëm i burimeve natyrore, duke përfshirë publikun dhe sektorin 

privat, atraktivitetin e ofertës së përgjithshme dhe konkurrueshmërinë e saj ndërkombëtare,  

varet punësimi dhe standardi jetësor i shtresave të gjera të popullsisë. Pozicioni i Malit të Zi 

në tregun ndërkombëtar nuk është aq i volitshëm: ai nuk ka mundësi financiare, produkte të 

gjithanshme me kapacitete të mjaftueshme të akomodimit, burime njerëzore të kualifikuar 

dhe funksionim të mirë të infrastrukturës së shërbimeve publike. 

Në tregun botëror, Mali i Zi ende nuk e ka ndërtuar imazhin e vetë, i cili në këto momente 

është pozitive, por akoma jo në nivelin të cilin e ka pasur në periudhën e ish-Jugosllavisë. 

Pas zhbërjes së këtij shteti, Mali i Zi del si një destinacion i lirë Mesdhetar, i orientuar 

kryesisht në turizmin masiv. Megjithatë, vitet e kaluara ka pasur disa depërtime në tregjet e 

huaja, kryesisht në Evropën Perëndimore. Kjo ka rezultuar, sipas të dhënave zyrtare të 

Bankës Qendrore të Malit të Zi, në rritjen e përgjithshme të të ardhurave nga turizmi 

(Banka Qendrore e Malit të Zi, 2015). 

Aktualisht treguesit ekonomikë në biznesin e turizmit, po i tejkalojnë pritjet edhe pse ata 

rrjedhin vetëm nga statistikat zyrtare. Rëndësia e turizmit do të jetë më mbresëlënëse në 

qoftë se do të merret në konsideratë edhe tregu informal. Ky treg informal në një masë të 

madhe ndikon në efektet pozitive të ekonomisë dhe siguron vende pune në këtë industri. 

Përfshirja e tij (në lidhje me kapacitetin e shtretërve dhe qëndrime gjatë natës), është 

vlerësuar të jetë 4-5 herë më e madhe se sa të dhënat statistikore. Sipas të dhënave të 

Ministrisë për Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizëm e Malit të Zi (2016) pjesa e 

industrisë së turizmit në GDP, duke llogarur edhe tregun informal, mund të rritet me mbi 

30%. Për shkak të vëllimit të saj, Qeveria ka miratuar mekanizma ligjore për të rregulluar 

më mirë këtë zonë. Me këtë është i lidhur edhe objektivi i këtij sektori, pas legalizimit, të 

çojë në një nivel të cilësisë më të lartë dhe për të marrë pjesë në të ardhurat e përgjithshme 

publike. 

Sipas statistikave zyrtare (Enti statistikor i Malit të Zi, 2014: 2) industria e turizmit në Mal 

të Zi merr pjesë midis 8% dhe 20% të PBB-së së përgjithshme, në varësi nga periudha dhe 

nga metodat e llogaritjes, domethënë nëse merren të gjithë faktorët e drejtpërdrejtë 

(industria hoteliere, gastronomia), ose faktorët indirekt (bujqësia, të ndërtimit, etj)  të 

marrura parasysh. 

Totali i të ardhurave nga industria e turizmit në vitin 2005 ishte 222 mln. Euro, duke arritur 

në vitin 2012 në shumën prej 600 mln. Euro, dhe në vitin 2013 të ardhurat nga kjo lloj 
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industrie arriti në shumën 730 mln. Euro (Enti statistikor i Malit të Zi, 2014:2). Këto të 

dhëna tregojnë se Mali i Zi, ka regjistruar një rritje të të ardhurave nga kjo lëmi prej 330% 

për më pak se nëntë vite. Arsyeja kryesore për rritjen e të ardhurave ka qenë rritja e numrit 

të turistëve të huaj, e cila është një cilësi e veçantë e këtyre rezultateve. Të ardhurat e 

përgjithshme të industrisë së turizmit në ekonominë e përgjithshme kanë një efekt 

multiplikativ. Teorinë e multipikimit në ekonomi të parën herë e kanë studiuar ekonomistët 

klasikë (Kahn, Samuelson, Keynes), ndërsa Teorinë e Multiplikatoritë të Industrisë së 

Turizmit në ekonominë e përgjithshme për të parën herë e ka studiuar Clemente në punimin 

e tij „The Future of Tourism in the Pacific and Far East”. Në ekonomitë e zhvilluara numri 

i multiplikatorit të parave nga industria e turizmit është më i madh se tek ato në vendet më 

pak të zhvilluara. Sipas kësaj teorie, shpenzimi i një dollari nga turistët e huaj gjatë një viti 

shumëzohet me qarkullimin e përgjithshëm të të ardhurave në ekonominë kombëtare, dhe 

multiplikatori bëhet një vlerë prej 3.2 $ amerikan (në ekonomitë e Vendeve të Paqësorit 

dhe Lindje të Largët). Kështu, koeficienti i multiplikatorit tregon numrin e qarkullimit të 

parasë së marrë nga turistë të huaj në një vit dhe vlera prej 3,2 $ amerikan, është mesatarja 

që llogaritet në ekonominë globale (Clement, 1961). Totali i të ardhurave të fituara nga 

turistët e huaj është në rritje, dhe kur krahasohet numri i rritjes së fjetjeve të turistëve të 

huaj me rritjen e efekteve financiare të qëndrimit të mysafirëve nga tregjet e huaja, mund të 

konkludohet se struktura e ndryshimeve të turistëve të huaj shkon në favor të atyre në 

vendet e zhvilluara me fuqi më të lartë blerëse. Është nisur një numër i madh i projekteve 

(ndërtimet e objekteve turistike dhe stimulime në biznes), që kishin për qëllim krijimin e 

një produkti më të mirë turistik cilësor, por për shkak të mungesës së burimeve financiare, 

efekti i tyre ishte në shkallë të vogël dhe afatshkurtër. 

Bazuar në faktet paraprake, rezultatet inkurajuese nuk do të mund të vazhdojnë në 

kontinuitet, përveç nëse do të ketë privatizime të shpejta dhe investime të reja në 

kapacitetet hoteliere, duke krijuar një ambient më stimulues për investitorët, korniza të 

sigurta legjislative dhe institucionale, përmirësimin e trajtimit të ujërave të zeza, dhe 

menaxhimin e mbeturinave të ngurta, infrastrukturë më të mirë të transportit, personel të 

kualifikuar dhe mbështetje të sipërmarrjes private. 

Ekonomia e qytetit të Ulqinit është shumë e varur nga industria e turizmit, duke qenë se 

17.5% e popullsisë janë të punësuar në këtë fushë (Enti për Punësim i Malit të Zi, 2015), 

dhe rreth 60% e familjeve kanë të ardhura parësore apo ndihmëse nga kjo degë ekonomike.  
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7.1.2. Historiku i zhvillimit të industrisë së turizmit në Ulqin 

Qyteti i Ulqinit ka një traditë të gjatë në ushtrimin e veprimtarisë së turizmit. Zhvillimin e 

turizmit në Ulqin mund ta ndajmë në katër cikle.  

Cikli i parë nga fillimi i shekullit të XX, ku si degë kryesore ekonomike e qytetit u bë 

industria e turizmit e deri në fillimin e Luftës së Dytë Botërore. Kjo periudhë 

karakterizohet me ndërtimin e hoteleve të para të mëdha siç ishin (Karamanaga, 2008: 58-

63):  

- Hoteli ”Koop” me 120 shtretër i ndërtuar në vitin 1938,  

- Hoteli ”Adriatik” me 130 shtretër i ndërtuar në vitin 1938, dhe ”Pallati i Ballshajve” 

u shëndrrua në objekt turistik.  

Cikli i dytë, nga viti 1960 deri në fillim të vitetve të 90-ta, ku ky qytet u shëndrrua në një 

ndër qendrat turistike më të njohura në bregdetin e detit Adriatik. Gjatë kësaj periudhe u 

ndërtuan këto objekte të mëdha turistike:  

- Hoteli ”Galeb” në vitin 1955 me 388 shtretër. Në këtë hotel u bënë dy rindërtime, ai 

në vitin 1963, dhe tjetri në vitin 1979, dhe me këtë u bë hoteli më luksoz në 

bredgetin e detit Adriatik.  

- Hoteli ”Republika” me 120 shtretër u ndërtua në vitin 1956. 

- Hoteli ”Mediteran” me 600 shtretër u ndërtua në vitin 1960. 

- Hoteli ”Albatros” me 140 shtretër u ndërtua në vitin 1968, dhe ndërtimi i një pjese 

tjetër me 1985. 

- Hoteli ”Bellevue” me 900 shtretër u ndërtua në vitin 1965. 

- Hoteli ”Olimpic” me 240 shtretër u ndërtua në vitin 1971. 

- Hoteli ”Lido” me 120 shtretër, si dhe 33 bungalo u ndërtua në vitin 1971. 

- Hoteli ”Otrant” me 440 shtretër, si dhe 40 bungalo u ndërtua në vitin 1985. 

Ujëdhesa Ada në gryk të lumit Buna, me komplekse hotelerike prej 320 shtretër, dhe 83 

shtëpiza të vogla me pamje atraktivo-ekzotike u ndërtua në vitin 1972/73. 

Cikli i tretë, i cili zgjati nga fillimi i viteve të 90-ta deri në vitin 2006, ishin vitet më të 

këqia, ku pothuajse të gjithë objektet turistike u devastuan, dhe ofertat turistike shënuan 

rënie të madhe, dhe kjo degë ekonomike ngeci në zhvillimin e saj me trendet e reja 

botërore. Gjatë kësaj periudhe nuk pati asnjë ndërtim të objekteve hoteliriero-turistike. 

Cikli i katërt, filloi nga viti 2006, dhe vazhdon deri në ditët e sotme, industria e turizmit në 

Ulqin përsëri ka nisur zhvillimin e saj, dhe vazhdon me një rritje konstante të qëndrueshme 

me tendenca të arritjes së nivelit para viteve të 90-ta të shekullit të kaluar. Gjatë kësaj 

periudhe u ndërtuan disa hotele të vogla hoteliriero-turistike deri me nga 100 shtretër siç 
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është: hoteli ”Laguna”, hoteli ”Dolcigno”, hoteli ”Cruiser”, hoteli ”Zan”, u bë rikonstruimi 

i objekteve të vjetra hoteliriero-turistike duke ngritur cilësinë siç janë: hoteli hoteli 

”Olimpic”, hoteli ”Bellevue”, hoteli”Ada”, hoteli ”Mediteran”, hoteli ”Palata Venecia”, 

hoteli”Kulla e Ballashajve”, u ndërtuan mbi 2000 dhoma apartamente me 3-4 yje, si dhe u 

krijua baza për ndërtimin e lagjeve turistike të reja në disa zona të Ulqinit. 

7.1.3. Frekuentimi turistikë në Ulqin 

Fillimi i shekullin XXI shënoj fillimin e ndërtimeve të reja të akomodimeve turistike, si dhe 

renovimin e atyre ekzistuese. Të dhënat e Entit Statistikor të Malit të Zi (2014), tregojnë se 

Ulqini ka lloje të ndryshme të akomodimit turistik, nga hotele të kategorive të ndryshme, 

konvikt-shtëpi, apart-hotele, dhe lagje turistike. Nga 27996 shtretër që ofron qyteti si ofertë 

për strehimin e turistëve, në kompleksin hotelerik ka 4148 shtretër. Subjekti ekonomik më i 

madh në industrinë e turizmit është SH.A. ”Riviera e Ulqinit” me hotelet e saja Bellevue, 

Olimpic, dhe Ada. 

Tabela 29: Struktura e akomodimeve në Ulqin 

  

Numri i 
subjekteve 
vepruese 

Numri i dhomave Numri i shtretërve 

ULQIN 990 10.450 27.996 

Objektet e qendrave kolektive 22 3.088 6.924 

Hotelet 27 1.759 4.148 

**** 6 234 494 

*** 13 920 2.702 

** 8 605 880 

Lagje turistike 2 329 720 

Kampe 1 282 400 

Akomodimet  turistike individuale 938 4.992 15.804 
Burimi: Enti Statistikor i Malit të Zi (2014) 

Sipas Entit Statistikor të Malit të Zi (2014), kur është fjala për numrin e shtretërve, Ulqini 

merr pjesë me 17,56% të kapaciteteve të përgjithshme në nivelin e Malit të Zi, ndërsa sipas 

numrit të dhomave merr pjesë me 17,03%. Sipas këtij Enti Statistikor, të gjitha këto 

kapacitete që ofrojnë shërbimet e buajtjes për turistë, akomodojnë rreth 140.000 turistë në 

nivelin vjetor. Duke veçuar se rreth 30-35% e turistëve lajmrohen si të legalizuar, atëherë 

mund të parashikojmë se sa është numri real i turistëve që akomodohen në këto objekte të 

akomodimit.  

Krahasuar me vitet e 80-ta të shekullit të kaluar kur Ulqini ishte ndër qytetet më të njohura 

turistike në rajon, atëherë kishte 35% më shumë kapacitete turistike në hotele me 3 dhe 4 
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yje, ndërsa më pakë kapacitete të akomodimeve private për 37%, krahasur me të dhënat nga 

viti 2011 (Enti për Planifikim Hapsirorë i Malit të Zi, 1985).  

Në tabelën 30 do të paraqitet frekuentimi turistik dhe qëndrimet me fjetje të numrit të 

përgjithshëm të turisëve vendas dhe të huaj që vizituan Malin e Zi dhe Ulqinin nga 

periudha e vitit 1985 deri në vitin 2015.  

Tabela 30: Frekuentimi turistik dhe qëndrimet me fjetje  

  Mbërritja e turistëve Buajtja e turistëve 

Viti Mali i Zi  Ulqini Struk. në % Mali i Zi  Ulqini Struk.në % 

1986 2.561.042 678.350 26,49 17.209.864 4.584.633 26,64 

1991 503.672 38.426 7,63 2.016.328 172.690 8,56 

1996 589.642 44.082 7,48 3.063.617 233.478 7,62 

2001 820.893 65.377 7,96 6.645.731 554.901 8,35 

2006 983.928 107.105 10,89 5.93.6270 712.798 12,01 

2011 1.373.454 120.548 8,78 877.5171 878.305 10,01 

2015 1.495.208 152.935 10,23 10.087.354 1.127.534 11,18 
Burimi: Ministria e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit e Malit të Zi (2016) 

Nga periudha që kur Ulqini si veprimtari kryesore të zhvillimit e kishte industrinë e 

turizmit, viti 1986 shënoj nivelin më të lartë të frekuentimit dhe buajtjeve. Në këtë vitë 

Ulqini mori pjesë me 26, 49%, krahasuar me nivelin e përgjithshëm të frekuentimit në Mal 

të Zi. Me këtë nivel të pjesëmarrjes ishte qyteti i parë bregdetar me numrine frekuentimeve 

dhe buajtjeve në Mal të Zi, pas tij ishte Kotorri dhe më pas Budva. Vitet e 90-ta të shekullit 

të kaluar shënuar një rënie drastike e frekuentimit turistik dhe buajtjeve si rezultat i 

sanksioneve të Kombeve të Bashkuara ndaj Republikës së Malit të Zi. Me pavarësimin e 

Malit të Zi, rifilloj një cikël të ri, në zhvillimin e kësaj dege industriale, e cila regjiston një 

rritje mesatare vjetore prej rreth 10%. Që nga dekada e dytë e shekullit XXI, Ulqini 

mesatarisht merr pjesë me 10,01% të numrit të përgjithshëm të turistëve që vizitojnë 

bregdetin e Malit të Zi, ndërsa për sa i përket numrit të buajtjeve, Ulqini mesatarisht në këtë 

periudh bën pjesë me 10,77% nga shuma e përgjithshme e buajtjeve të turistëve në 

bregdetin e Malit të Zi.  Në bazë të të dhënave nga tabela mund të konkludohet se numri i 

përgjithshëm i ardhjeve vitet e fundit është rritur 9,50%, ndërsa numri i fjetjeve është rritur 

për 10,60% (Ministria e Zhvillimit të Qëndrueshëm dhe Turizmit e Malit të Zi, 2016).  

Objektet hotelierike të cilat kanë numrin më të madh të buajtjeve janë SH.A. ”Riviera e 

Ulqinit”, me hotelet e saja Olimpic, Bellevue, Ada, si dhe subjektet e tjera hotelierike, 

Hoteli Mediteran, Albatros, Kulla e Ballshajve, Pallata Venecia, Dolcigno, Cruise, Laguna. 
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Në tabelen 31 janë të paraqitura këto objekte me numrin e buajtjeve në periudhën 2011-

2014.  

Tabela 31: Hotelet me më shumë turistë buajtje 

Të dhënat mbi buajtjet 

 Viti 2011 2012 2013 2014 

Gjithsejt 175.795 179.122 206.768 195.500 

OLIMPIC 26.550 27.153 29.563 22.262 

BELLEVUE 46.230 47.676 55.289 48.883 

ADA 30.145 30.300 35.526 39.233 

MEDITERAN 31.477 32.100 36.200 35.860 

ALBATROS 28.933 28.240 32.806 32.050 

KULLA E BALLSHAJVE 5.250 5.811 5.992 5.631 

PALLATA VENECIA 5.680 6.173 6.180 6.056 

DOLCIGNO 1.530 1.669 1.752 1.584 

CRUISER     1.009 1.296 

LAGUNA     2.451 2.645 
Burimi: Bashkia e Ulqinit (2015) 

Nga tabela 31 del se numri më i vogël i buajtjeve regjistrohet në objektet hotelierike ku 

20% e turistëve buajnë në këto objekte. Kapaciteti i shfrytëzimit të këtyre në nivel vjetor 

është mesatarisht 38%. Kjo është si rezultat i sezonave shumë të shkurtëra, si dhe disa 

objekte hotelierike nuk e kanë  gjithë kapacitetin e tyre në nivelin e kërkesës së shërbimeve 

turistike. Pjesa më e madhe e turistëve që vizitojnë Ulqinin frekuentojnë buajtjet në 

apartamente private, të cilat janë më cilësore se shërbimet hotelierike, dhe përqindja e 

këtyre turistëve është 70%. Pjesa tjetër e turistëve buajtjet i bënë në kampe turistike. Numri 

i shtretërve të regjistruar në një banesë private është shumë më i vogël, nga ato që janë 

realisht në tregun turistik. Sipas numrit të musafirëve që frekuentojnë plazhet në zonën e 

Plazhit të Madh, si dhe numrit të automjeteve në qarkullim nga ajo zonë për në qytet, është 

vlerësuar se në Ulqin gjatë muajit korrik dhe gusht këtë vend e frekuentojnë rreth 130.000 

turistë vendas dhe të huaj në ditë, si dhe vlerësohet se ka rreth 120.270 shtretër në banesa 

private, e që do të thotë se në ekonominë e zezë është një numër i madh i ofertës së 

shtretërve.  

Tregu turistik sot operon në dy segmente: së pari, tregu rajonal me një konsum mesatar të 

përgjithshëm ditor nga 18 deri në 25 euro, i cili e mbush akomodimin privat dhe hotelet e 

kategorive me 3 yje që përbënë më shumë se dy të tretat e qarkullimit turistik; së dyti, 

tregjet ruse dhe të BE-së, të cilët vizitojnë hotele të kategorive të larta dhe të mesme, me 

një konsum të përgjithshëm ditor prej 40-70 Euro, e cila përbënë 25 deri në 30% të 

qarkullimit turistik. 



132 

 

Bazuar në shpenzimet ditore të turistëve dhe numrit të akomodimeve shpenzimet totale të 

turistëve në Ulqin në nivelin vjetor janë nga 40-45 mln. Euro. Gjenerimi i këtyre të hyrave 

në ekonominë e Ulqinit ka ndikim në rritjen e standardit jetësor të popullësisë, zhvillimi më 

i shpjet ekonomik, rritjen e investimeve në degë të ndryshme ekonomike, të cilat kanë 

ndikim direkt apo indirekt me turizmin (tregtia, ndërtimtaria, bujqësia, industria e 

përpunimit). 

Ardhjet e turistëve sipas vendeve të prejardhjes rreth 92% e të gjitha ardhjeve 

ndërkombëtare realizohen nga shtetet e Evropës. Analiza e vizitorëve, sipas shtetit të 

prejardhjes, tregon që vizitorët nga Kosova dominojnë me tregun turistik në zonën e Ulqinit 

me 50 %, nga të gjitha ardhjet ndërkombëtare nga viti 2012-2014. Pas tyre vijnë turistët 

nga Shqipëria fqinje me 12%, Çekia me 11,50%, Serbia me 11%, Polonia me 6%, Bosnja e 

Hercegovina me 3%, Rusia me 3%, Franca me 3%, Gjermania me 3%, Maqedonia me 

2,5%,.... Gjatësia mesatare e qëndrimit (ang. Average length of stay – ALOS) në mesin e 

vizitorëve të huaj është 6.8 ditë. Pra, bëhet fjalë për një mesatare të gjatë të qëndrimit, gjë 

që tregon për qëndrim aktiv të turistëve në Rivierën e Ulqinit. Në aspektin e kohës së 

qëndrimit, vizitorët nga Polonia qëndrojnë më së gjati, mesatarisht 19,8 fjetje për ardhje. 

Kjo me siguri vjen si pasojë e distancës së madhe deri në destinacion, dhe mund të tregojnë 

për ardhjen më shumë me transportin tokësor se atë ajror (Ministria për Zhvillim të 

Qëndrueshëm dhe Turizëm, 2016). 

Lagjet të cilat e kanë të zhvilluara turizmin si bazë të jetesës së banorëve janë: Plazhi i 

Madh, Plazhi i Vogël, lagja e Shtojit, lagja e Pinjeshit dhe qendra urbane.  

Si konkluzione sintetike mund të themi se gjatë ciklit të fundit turizmi në Ulqin ka përjetuar 

një rritje të lartë në trafikun turistik, kryesisht nëpërmjet rritjes dhe shtrirjes së 

pakontrolluar të akomodimit privat. Turizmi është shumë sezonal, dhe përveç diellit dhe 

detit nuk ka zhvilluar asnjë produkt tjetër për të ua ofruar shfrytëzuesve të kësaj lëmie. 

Përveç akomodimit privat, gjatë këtij cikli janë rindërtuar një numër i konsiderueshëm i 

hoteleve në nivelin e 3 ose 4 yje, të cilët arrijnë të mbijetojnë në një biznes shumë sezonal. 

Megjithatë, 60% e kapacitetit është kategoria ende e ulët deri në 3 yje. Bazën ekonomike të 

Ulqinit e bënë industria e turizmit, pjesëmarrja e të cilës në të ardhurat e përgjithshme është 

shumë më e madhe se e degëve të tjera ekonomike. Nëse bëjmë krahasimin e të dhënave 

statistikore, mund të themi se shuma e përgjithshme e shpenzimeve të turistëve në nivelin e 

përgjithshëm të të ardhurave në të gjitha subjektet ekonomike të Ulqinit, merr pjesë me 

rreth 60%, dhe kontributi direkt i kësaj industrie në të ardhurat e përgjithshme të subjekteve 

ekonomike merr pjesë me 35%. Ky nivel i shpenzimeve është multiplikatori kryesor i 

rritjes së standardit jetësor të banorëve të Ulqinit. Nuk ekzistojnë të dhëna statistikore mbi 

pjesëmarrjen e industrisë së turizmit të Ulqinit, në të ardhurat e përgjithshme të kësaj dege 

ekonomike në nivelin e Malit të Zi, por bazuar në të dhënat e mbledhura statistikore në 
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tabelat e lartëpërmendura, mund të themi se ajo merr pjesë me 6-7% të të ardhurave totale 

në këtë sektor. Me 5.000 familje të regjistruara sipas statistikave të regjistrimit të popullsisë 

në regjistrimin e vitit 2011, del se 19% e familjeve merren me ofrimin e shërbimeve të 

akomodimeve private permes apart-shtëpive, dhe këtë veprimtari e kanë si të ardhur 

parësore apo dytësore. Numri më i madh i ekonomisë së zezë në degën e turizmit është në 

ofrimin e shërbimeve të akomodimit në apart-shtëpi, dhe ai sipas evidencave të Bashkisë së 

Ulqinit është rreth 70-80%, atëherë del se rreth 32-35% e familjeve merren me ofrimin e 

shërbimeve të akomodimit privat permes apart-shtëpive dhe këtë veprimtari e kanë si të 

ardhur parësore apo dytësore. 

7.1.4. Analiza e treguesve të sektorit të bujqësisë në ekonominë e Ulqinit 

Sektori i bujqësisë ka rol të rëndësishëm pas atij të turizmit në ekonominë e Malit të Zi, me 

një pjesëmarrje në Prodhimin e Brendshëm Bruto prej 5-8% (Ministria e Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural, 2014: 3). Megjithëse, bujqësia së bashku me sektorin e turizmit janë 

prioritetet e zhvillimit të ekonomisë nacionale malazeze, sipas MONSTAT (2012), gjithsejt 

në bujqësi janë të punësuar 1,5% e numrit të përgjithshëm të të punësuarve në nivel 

shtetëror. Format kryesore të organizimit të prodhimit bujqësor janë fermat e vogla private 

me parcela të vogla, me një madhësi mesatare prej rreth 2 hektarësh.  

Me 5000 familje të regjistruara sipas statistikave të regjistrimit të popullsisë në regjistrimin 

e vitit 2011, del se 34,60% e familjeve të ardhura parësore kryesore apo të ardhura shtesë i 

kanë nga dega e bujqësisë. 

Zonat të cilat merren me bujqësi në Ulqin janë: Ana e Malit, Zogajt, Valdanosi dhe Shtoji. 

Zona e Anës së Malit, është e njohur me prodhimin dhe kultivimin e të gjitha llojeve të 

perimeve, frutave të regjionit të Mesdheut dhe ullishta. 

Zona e Zogajve është e njohur me prodhimin dhe kultivimin e të gjitha llojeve të perimeve 

dhe frutave të regjionit të Mesdheut. 

Zona e Valdanosit është e njohur me prodhimin dhe kultivimin e ullirit. 

Zona e Shtojit është e njohur me prodhimin dhe kultivimin e të gjitha llojeve të perimeve 

dhe frutave të regjionit të Mesdheut. 

Në bazë të rezultateve të regjistrimit të bujqësisë në vitin 2010 nga Enti Statistikor i Malit 

të Zi, numri i përgjithshëm i fermerëve në Mal të Zi ishte 48.044, ndërsa në Ulqin numri i 

fermerëve ishte 1731 apo 3,60% e numrit të përgjithshëm në nivel shetëror, nga të cilat 5 

familjet ishin nën limitet për fermë (burim i vetëm i të cilit janë të ardhurat nga bujqësia). 

Në tabelën 32 janë të paraqitura numri i fermerëve, hapsira bujqësore që mund të 
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shfrytëzohet dhe ajo që shfrytëzohet, si dhe kulturat bujqësore që kultivohen në Ulqin, dhe 

me çka Ulqini është i njohur në rajon. Në këtë tabelë bëhet analizimi i tyre dhe pjesëmarrja 

e Ulqinit në nivel shtetëror me ato degët bujqësore të cilat është i njohur. 

Tabela 32: Numri i fermerëve dhe hapsirat bujqësore  

Vendi 
Nr. i 

fermerëve 

Hapsira 
bujqësore 

ha 

Hapsira të 
shfrytëzuara 

ha 

Perimet 
ha 

Pemët    
ha 

Agrumet 
ha 

Ulliri        
ha 

Mali i Zi 48.824 19.4400,7 21.272,4 6.801 412,1 131,3 77,1 

Ulqini 1.731 4.439,9 2.707,9 800 14,6 117,1 22,6 
Burimi: Enti Statistikor i Malit të Zi (2011: 105-353)  

Në krahasim me hapsirën e përgjithshme të Bashkisë së Ulqinit (25.500 ha), toka bujqësore 

përfshinë një sipërfaqe prej 17,41% të territorit. Nga totali i përgjithshëm i tokës bujqësore 

(4439,9 ha), hapsira e punueshme llogaritet të jetë 61% në nivel të Ulqinit, dhe me një 

pjesëmarrje prej 12,73% të hapsirave të shfrytëzuara bujqësore në nivel shtetëror. 

Mali i Zi ka 29733 fermerë, që mirren me kultivimin e perimeve nga të cilët në Ulqin janë 

910 prodhues apo 3,06% e numrit të përgjithshëm të fermerëve në nivel shtetëror. Me 

kultivimin e perimeve, Ulqini merr pjesë me 11,76% të hapsirave të prodhimit. Të gjithë 

prodhuesit vendorë të perimeve të hershme (prodhimit serrë), kanë arritur efekte të 

favorshme ekonomike për shkak të çmimeve më të larta të këtyre produkteve. Prodhimi në 

serra është veçanërisht i përhapur në fusha, por ka edhe në vendbanime me lartësi 

bregdetare më të larta. Kultivimi i perimeve është i rëndësishëm për zhvillimin e ardhshëm 

të bujqësisë. Prodhimi për hektar, me përmirësimin e duhur të përdorimit agronomik dhe 

ekonomik të ujit mund të rritet në një kohë të shkurtër, ndërsa rendimentet për prodhuesit 

mund të sigurojnë kushtet për një jetë të denjë. Ulqini, është i njohur me varietetet e tij të 

bostanit i cili shitet edhe në disa shtetet ish-Jugosllave (Serbi, Bosnje dhe Hercegovinë, 

Kroaci). Nga hapsira e përgjithshme e mbjellë me bostan në Mal të Zi prej 2120 ha, Ulqini 

mbjellë 400 ha. Prodhimi mesatar i bostanit për ha është 30-35 t/ha. Nga kjo del se Ulqini 

prodhon 12.000-14.000 tonë bostan. Ky prodhim i mjafton për konsumin e gjithë nevojave 

të këtij qyteti dhe pjesa tjetër shitet në qytetet e tjera të Malit të Zi, dhe vendet e rajonit 

(Enti Statistikor i Malit të Zi, 2011).  

Në Ulqin me kultivimin dhe prodhimin e pemëve merren 36 fermerë nga 1313 në nivelin e 

Malit të Zi. Në territorin e Ulqinit gjenden 3.54% e sipërfaqes së përgjithshme të mbjella 

me pemishte nga teritori i përgjithshëm i mbjellë në Mal të Zi, apo rreth 14,6 ha (Enti 

Statistikor i Malit të Zi, 2011). Nga pemët Ulqini është i njohur me prodhimin e varieteteve 

të tyre të fikut dhe shegës. Numri i kultivuar me këto dy lloj pemëve janë 2.660 gjegjësisht 

4.590 rrënjë. Këto nuk janë një numër i madh por cilësia e tyre kualitative, edhe këto dy 
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lloje të pemëve i bënë të shiten përveç në tërë Malin e Zi edhe në Serbi dhe Bosnje e 

Hercegovinë.  

Agrumet janë prodhimi kryesor bujqësor në Ulqin. Nga 285 fermerët në nivelin e Malit të 

Zi që merren me prodhimin e agrumeve, rreth 156 e tyre këtë veprimtari e zhvillojnë në 

Ulqin. Nga hapsira e përgjithshme e Malit të Zi 131,3 ha të mbjella me agrume, 117,1 ha 

janë të mbjella në teritorin e Ulqinit. Mali i Zi ka të mbjella 102039 rrënjë agrume, nga të 

cilat 85661 në teritorin e Ulqinit. Këto të dhëna e bëjnë Ulqinin si vendin e parë në Mal të 

Zi me prodhimin agrumeve. Numri më i madh i të mbjellave me agrume është mandarina, 

me një numër në nivelin e Malit të Zi prej 96278, nga i cili në Ulqin janë të mbjella 83.518 

rrënjë mandarina. Prodhimi mesatar për rrënjë të agrumeve është 40 kg. Nga kjo dalin të 

dhënat se në Ulqin prodhohen rreth 3.43 mln kg agrume në vit nga të cilat 3.34 mln kg 

mandarina (Enti Statistikor i Malit të Zi, 2011). Mandarina e Ulqinit, po ashtu është një 

produkt i njohur dhe e cila i mbush nevojat e konsumit lokal, dhe shitet përveç Ulqinit, 

edhe në të gjitha qytetet e Malit të Zi, si dhe në Serbi, Bosnje dhe Hercegovinë, Kroaci, 

Rusi, Kosovë.   

Me veprimtarinë e kultivimit dhe prodhimit të prodhimeve nga ulliri në Ulqin, merren 46 

fermerë, nga 184 fermerët e përgjithshëm të Malit të Zi, që merren me këtë veprimtari 

bujqësore. Hapsira e kultivuar me ullinj është 22,6 ha apo 29,31% e shumës së 

përgjithshme të hapsirave të kultivuara me ullij. Në teritorin e Ulqinit, sipas MONSTAT 

(2014), ka të mbjella 125.000 rrënjë ullinj. Rreth 35.000 rrënjë ullinj janë mbjellur 10 vitet 

e fundit, kryesisht në zonën e Anës së Malit dhe Zogajve, si rezultat i subvencionimit nga 

Ministria e Bujqësisë së Malit të Zi, çka e bën Ulqinin vendin më të madh në Mal të Zi me 

prodhimin e produkteve nga ky lloj agrumi. ”Ullishta e Valdanosit”, e cila është e mbjell 

me varietetin autokton e quajtur ”zhutica” gëzon mbrojtje në pajtim me nenin 17 të Ligjit 

për rritjen e  ullirit (”Fletorja zyrtare e Malit të Zi”, nr. 55/03), dhe (”Fletorja zyrtare e 

Malit të Zi”, nr. 73/10 dhe 40/11). Neni 19 i ligj të njëjtit parashikon që ”në pemët e ullirit 

është i ndaluar ndërtimi i shtëpive dhe ndërtesave të tjera; prerja e pemëve të ullirit dhe 

bimëve frutore, si dhe lëndimi i tyre është e ndaluar; ullinjt zënë një vend të rëndësishëm, 

veçanërisht përgjatë brezit bregdetar të gjirit të Valdanosit.  

Duke marrë të dhënat statistikore se çdo rrënjë ulliri prodhon 40 kg fruta të saj, atëherë del 

se 5 mln kg ullnij prodhohen çdo vit në Ulqin. Këto prodhime përdoren për prodhimin e 

vajit të ullirit dhe produkteve të tjera nga ky frut.  

Bujqësia është mbështetje për zhvillimin e turizmit. Ndërthurja e bujqësisë me turizmin 

rrisin rëndësinë e njëra-tjetrës, pasi që një gamë e gjerë e prodhimeve vendore pasuron 

ofertën turistike dhe e bënë atë unike, kështu që turizmi duke afirmuar kuzhinën lokale me 

produkte të veçanta, bëhet një gjenerator i fuqishëm i zhvillimit bujqësor.  
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Përveç kësaj, bujqësia ka edhe funksion social, pasi që ju siguron punën dhe  të ardhura 

monetare të përhershme, një numri të caktuar të banorëve e në rastin e Ulqinit janë rreth 

28% e popullsisë aktive, me çka zbutet presioni i kërkesës për vende pune, dhe 

njëkohësisht kontribuon në luftën kundër varfërisë, pasi që numri më i madh i popullësisë 

që merret me bujqësi është nga zonat rurale dhe me nivel të mesëm arsimor.  

Gjithashtu, bujqësia bënë mbrojtjen dhe ruajtjen e kulturës së zonave. Në këtë rast marrja 

me veprimtarinë e bujqësisë e bënë ende Ulqinin të njohur përveç si vend turistik, edhe me 

produktet e bostanit, fikut, shegës ullirit dhe mandarinës. Me kultivimin e këtyre kulturave 

bujqësore ruhen varietetet autoktone nga zhdukja.  

Duke pasur parasysh këtë rëndësi të bujqësisë, është e qartë se rëndësia e kësaj dege 

ekonomike për një vend është më e madhe, se sa pjesëmarrja e saj në Prodhimin e 

Brendshëm Bruto. Me kultivimin dhe zhvillimin e kësaj dege ekonomike efektet e tij në 

vend janë më të mëdha, e sidomos për një vend të vogël si Ulqini dhe Mali i Zi. 

7.2. Faktorët që ndikojnë në zhvillimin e Ulqinit si qytet turistik 

Faktorët e zhvillimit të turizmit janë ata të cilët kushtëzojnë krijimin, ndikojnë në 

zhvillimin dhe drejtojnë  rrjedhën e zhvillimit të turizmit. Faktorët kryesorë të turizmit janë: 

faktorët lëvizës, faktorët e ofertës dhe faktorët ndërmjetësues (Tomka, 2012: 16). Nga këta 

faktorë, në zhvillimin e Ulqinit si qytet turistik, ndikojnë: faktorët e ofertës, dhe faktorët 

ndërmjetësues. Në figurën 2 janë të paraqitura në mënyrë të detajuar pjesët e faktorëve të 

ofertës dhe atyre ndërmjetësues. 

Figura 2: Faktorët e zhvillimit të industrisë së turizmit në Ulqin 
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Burimi: Përpunimi sipas të dhënave nga libri i autorit Tomka, 2016: 16-85 

Faktorët e ofertës janë ata të cilët janë baza e krijimit të ofertës dhe produktit turistik. Në 

bazë të këtyre faktorëve definohet, se një vend a ka kushte për të zhvilluar industrinë e 

turizmit, dhe nëse ato i ka, atëherë të caktohet se cili lloj i turizmit mund të zhvillohet në 

atë vend. Në faktorët e ofertës bëjnë pjesë: faktorët natyrorë, shoqërorë dhe faktori i 

komunikimit. 

Faktorët natyrorë janë faktorët kryesorë që shërbejnë si bazë për zhvillimin e industrisë së 

turizmit. Varësisht këtyre faktorëve krijohet edhe oferta turisike për vendet ekzistuese. Te 

faktorët natyrorë bënë pjesë: klima, relievi, flora dhe fauna. 

Klima e favorshme është një nga faktorët tërheqës kryesorë natyror  të industrisë së 

turizmit. Organizmi njerëzor është subjekt shumë me ndikim të elementeve të ndryshëm që 

e përbëjnë klimën në një zonë të caktuar. Disa lloje të klimave ndikojnë pozitivisht në 

organizëm dhe disponim te njerëzit, në aktivitetin dhe produktivitetin e tyre fizik dhe 

psikologjik, ndërsa disa tjera ndikojnë në mënyrë destimulative dhe negative. Për këtë arsye 

njerëzit që kërkojnë pushim i zgjedhin ato vende të cilat klima e tyre ju korrespondon. Këto 

janë zakonisht ose zona me klimë mesdhetare, ose zona me klimë malore dhe me variantet 

e tyre. 

Teritorin e Ulqinit e karakterizon varianti Adriatik i klimës mesdhetare, dhe vegjetacioni 

subtropikal. Ulqini ka klimë jashtëzakonisht të përshtatshme, andaj nga ky aspekt mund të 

krahasohet me qendrat  më të njohura  turistike në Mesdhe. Ajo çka më së shumti e 

karakterizon Ulqinin është fakti, se ky është vendi që gjatë vitit ka më shumë diell se çdo 

vend tjetër  në bregdetin Adriatik. Mesatarja e ditëve me diell në Ulqin është 218 ditë, që 

do të thotë mesatarisht 2.706 orë në vit, ose 7.4 orë /ditë. Ulqini  është i njohur  si vend për 

pushime verore dhe dimërore. Gjatë verës,  Ulqini ka më shumë orë me diell, 11 orë në 

ditë. Bregdeti jugor ku bënë pjesë edhe Ulqini, konsiderohet si hapsira më e kthjellët në 

Mesdhe. Gjithashtu është qyteti me sasinë më të vogël të reshjeve, ku sasia mesatare 

vjetore e reshjeve në Ulqin është 1.247 l/m² (Komuna e Ulqinit, 2013: 8).
 
 

Temperatura mesatare vjetore është 16.5° C, çka do të thotë se Ulqini është më i nxehtë se 

shumë vende bregdetare. Edhe pse vera është e nxehtë dhe me vapë, për shkak të rrymave 

ajrore, gjegjësisht erës së këndshme të maestralit, hija në pyllin e pishave sjellë çdoherë 

kënaqësi edhe freski, qoftë edhe në vapën e ditëve të korrikut dhe gushtit. Ulqini është 

pushimore me klimë shumë të mirë, e përshtatshme për pushime verore dhe dimërore. 

Muaji  më i ftohtë është janari, me një mesatare shumëvjeçare  prej 8,6 °C,  kurse muaji më 

i nxehtë është korriku 26 °C. Mesatarja ditore e temperaturës e matur në ora 13:00 është 

18.5° C. Mesatarja e temperaturës se ajrit sipas stinëve të vitit është, dimrit 9.6 °C, 

pranverës 14.5 °C, verës 24.4 °C, vjeshtës 17.5 °C. Temperatura e ajrit në Ulqin, është e 
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përshtatshme për rrezitje dhe larje në det, dhe zgjatë gjashtë muaj, nga muaji i majit deri në 

tetor, poashtu në këtë periudhë, temperaturës së ajrit i përgjigjet temperatura e ujit 

(Karamanaga, 2008: 31). 

Erërat më karakteristike janë:  bunaca, gryka, jugu dhe maestrali. Bunaca fryen nga 

verilindja, dhe atë në vjeshtën e vonshme, dhe dimrit është erë e ftohtë. Jugu na paraqitet 

 në pranverë, vjeshtë dhe dimër, dhe sjell shi, ndërsa në det shkakton valë të mëdha. 

Maestrali fryen nga perëndimi dhe jug-perëndimi. Është erë e mirëseardhur, sepse sjell 

freski në orët më të nxehta të ditës. Me një intenzitet prej 10m/sek, që ka në mes të orës 14-

15. Ndikimi i maestralit bën që vera të ketë pak ditë të nxehta. Të reshurat janë kryesisht në 

formë shiu në një mesatare prej 1344mm/m
2
 (Karamanaga, 2008: 32). 

Relievi është ndër faktorët e rëndësishëm natyror që kushtëzojnë zhvillimin e turizmit. 

Relievi si kompleks gjeomorfologjik paraqet një nga faktorët më të rëndësishëm që 

veprojnë, jo vetëm si atraktivitet individual, por edhe si peisazhe të llojeve të ndryshme. 

Pasi që relievi në një pjesë të madhe ndikon në klimë, në florë dhe faunë, në venbanimet e 

popullsisë dhe përgjithësisht në mënyrën e jetës, në mjedise të caktuara gjeografike ka një 

rol të madh në krijimin dhe formimin e ofertës turistike. Duke folur për relievin, është e 

nevojshme të ceket, se për turizëm janë tërheqëse vetëm disa forma të relievit, dhe kjo në 

disa fusha të caktuara. 

Ulqini, është qyteti i parë i madh në Adriatik, pasi të kalohet gryka e Otrantos, qendër me 

një rrethinë të madhe dhe pjellore, e cila shtrihet deri tek liqeni i Shkodrës dhe mali i 

Rumisë, një vend i përshtatshëm për jetesë e sidomos për turizëm. 

Ulqini gjendet në pjesën më jugore të bregdetit adriatik. Kjo hapsirë gjendet në mes 19° 

22‟30‟‟ dhe 41°5‟6‟‟të gjatësisë veriore gjeografike, dhe i takon zonës kufitare subtropikale 

të Mesdheut evropian. E gjithë sipërfaqja prej 255km
2
, është  shembull unik i bukurisë: 

pazhet ranore më të gjata në Evropë, deti, lumi, liqeni, malet, vegjetacioni i bujshëm. 

Ulqini, është qyteti më jugor në Mal të Zi. Me pjesën jugore, në gjatësi prej 33 kilometrash, 

Ulqini del në Detin Adriatik, kurse në pjesën lindore gjendet Lumi Buna. Në pjesën 

qendrore – lindore të Ulqinit është Liqeni i Shasit, pika më perëndimore është në ujëdhesën 

Ulqini i vjetër, kurse në veri është i rrethuar me masivin malor të Rumisë (Karamanaga, 

2008: 21). 

Prandaj zona e Ulqinit mund të karakterizohet si qytet me potenciale të mëdha natyrore 

sepse ka: 

Lumin Buna - i cili është pjesërisht i lundrueshëm, lum ndërkombëtar. Është i gjatë 43 km 

dhe ka dy degë: Moraçën në Mal të Zi dhe degën e Drinit në Shqipëri. Ai rrjedh nga Liqeni 

i Shkodrës 18 km nëpër teritorin e Shqipërisë.  
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Liqenin e Shasit - i cili gjendet në pjesën qendrore-lindore të Komunës së Ulqinit, në trevën 

e Anës së Malit. Gjendet në mesin e ngritjeve gëlqerore, Malit të Shasit dhe Malit të Brisë. 

Nga ana veriperëndimore në liqen derdhet sheu i Megjureçit, kurse në pjesën ekstreme 

juglindore është derdhja e liqenit në Bunë (kanali i Shën Gjergjit). Sipërfaqja dhe vëllimi i 

liqenit ndryshon gjatë vitit, varësisht prej kushteve hidrologjike.  

Detin Adriatik - uji i detit me përbërje të llojllojshme kimike. Saliniteti i ujit të detit 

ndryshon. Në zonën nën ndikimin e Bunës vlerat e regjistruara janë prej 29,70 %, dhe më 

pak. Ndërkohë këto vlera në det të hapur rriten edhe deri në 39 %, në kohën e rrjedhjeve më 

të mëdha të ujërave të Mesdheut. Temperatura mesatare vjetore e ujit të detit është 17.1ᴼ C. 

temperatura e shtresave të thella ujore sillet rreth 11ᴼ C, kurse e sipërfaqes 25ᴼ C gjatë 

periudhës së verës. Më shumë se gjashtë muaj temperatura e ujit sillet mbi 18ᴼ C, kurse më 

shumë se 4 muaj mbi 20ᴼ C (prej periudhës 6 maj deri më 4 nëntor, pra 182 ditë). Sezoni i 

larjes fillon kur temperatura e ujit të detit është mbi 20ᴼ C, e kjo mesatarisht është rreth 

datës 28 maj, deri me datën 14 tetor, përkatësisht 140 ditë në vit (Karamanaga, 2008: 21). 

Malet - Mozhuri, Suma dhe Lipoja, janë shumë të përshtatshme për ndërtimin e centraleve 

me erë. 

Flora dhe fauna - pasuria e kafshëve zonat e pyjeve, pasuria e ujërave të ëmbla, përkatësisht 

peshkut të detit, krijon mundësi për gjueti dhe peshkim, sot shumë popullor ky lloj sporti, 

në bazë të të cilëve zhvillohet turizmi i gjuetisë dhe peshkimit. Çdo cep i botës ka nga një 

kafshë specifike, nga të cilat disa janë bërë edhe simbole turistike, dhe për disa turistë, dhe 

faktori kryesor për vizitë të një vendi -siç janë bërë kanguri, elefanti, ose peshku salmon etj. 

Zonat e pasura me  llojet të caktuara kafshësh, peshqëve dhe shpezëve, në botë më shumë 

janë tërheqëse nëse në ato zona zhvillohen edhe kultivohen kuzhina me specialitete nga 

këto prodhime vendore. 

Diverziteti i zogjëve dhe gjitarëve – Pellgu i Bunës së bashku me Kriporen e Ulqinit, 

Liqenin e Shasit, ujëdhesa Ada, Plazhin e Madh, kënetat, ujëdhesa Paratuk, Fusha e Ulqinit 

dhe e Zogajve, janë zonat e pasura me biodiverzitet. Rëndësia e tyre ornitologjike 

pasqyrohet para së gjithash në koloni të rëndësishme të folebërësve, pygmy cormorants, 

çufkëbardha, çufkëbardha e vogël, çufkëthimja, gata, çufkëbardha e verdhë, karabullakët, 

shkurta, të cilat e kanë gjetur vendin e vet për të ngritur foletë në pyjet e përmbytur të Adës, 

dhe në kallamishtet e saj. Ujëdhesen e Adës dhe pellgun e Bunës e vizitojnë pelikanët, si 

dhe krahathadri, i cili aty ngre fole. Kriporja e Ulqinit dhe Liqeni i Shasit i plotësojnë 

standardet për t‟u regjistruar në listen Ramsar të kënetave me rëndësi ndërkombëtare. 

Ujëdhesa Paratuk gjendet në lumin Buna, përgjatë kufirit shtetëror me Shqipërinë. Kjo 

ujëdhesë është ndër vendet më të rëndësishme e ngritjes të foleve për çufkëbardhat, dhe 

cormorant në pellgun e lumit Buna. Më shumë se 200 çifte të çufkëbardhave të vogla, 220 
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çifte të pygmy cormorant e po aq korba, pastaj më shumë se 30 çifte të çufkëbardhave, 

çufkëbardhave të natës dhe të verdha, disa çifte të çufkëthimeve, ngrenë çerdhet në këtë 

ujëdhesë të vogël. Në pellgun e Bunës janë regjistruar 3 lloje me rëndësi globale për 

mbrojtje: pelikani me zhufkë (Pelecanus crispus), pulegra (Otis tarda) dhe shqiponja e 

madhe (Aquila clanga). 

Hulumtimi i brejtësve të vegjël ka treguar që gryka e Bunës, me vendstrehimet e veta 

natyrore ranore është vendstrehim unik „ujëdhesor“ në Evropë. Janë parë lloje të ndryshme 

minjësh. Në vitin 2004 është pare ariu i murmë, kurse një vit më herët delfini i mirë. 

Atrakcioni kryesor për turistët është pjesa ranore 12 km e gjatë e Plazhit të Madh. Ujëdhesa 

Ada, e cila është krijuar artificialisht në atë mënyrë që në shekullin e XIX në vendin ku sot 

gjendet ujëdhesa ka ngecur anija ”Merito”, kurse me vite janë depozituar sedimente lumore 

që e kanë shndërruar këtë parajsë të vogël në tokë. Ada, është xhevahir i njohur turistik i 

Malit të Zi, vendbanim nudistik me plazhin shumë të bukur ranor, dhe një ambient specifik, 

mjeshtërisht e fshehur prej shikimeve kurreshtare nga dy anë, e rrethuar me lumin e 

mrekullueshëm Bunë, e nga ana e tretë me ujin më të pastër të detit. Gjiri i Valdanosit në 

perëndim të Ulqinit dikur ka qenë kamp rekreativ ushtarak, kurse momentalisht është në 

fazën kur duhet rinovuar. Prapashpina e plazhit akoma nuk merr pjesë në përfitimin e 

zhvillimit të turizmit të plazhit, por ka atraksione interesante kulturore dhe natyrore. 

Kriporja e Ulqinit, dhe Liqeni i Shasit janë zona jashtëzakonisht tërheqëse për vëzhgimin e 

zogjëve. Krahas kësaj afër Liqenit të Shasit gjenden rrënojat e qytetit të Shasit. Megjithatë, 

përveç restoranteve dhe një hoteli të vogël, gati nuk ka infrastrukturë turistike në liqen 

(Ministria për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Turizëm e Malit të Zi, 2013: 98-104). 

Me rëndësi është që me krijimin e kushteve për turizëm të bazuar në faktorë natyrorë mos 

të harrohet limiti racional i shfrytëzimit të tyre, sepse me shfrytëzimin e paarsyeshëm 

mundet që në disa vite të shkatërrohet fondi i kafshëve, shpendëve dhe peshqëve. Në këtë 

rast kjo nuk do të thotë vetëm varfërimin e peizazhit të tanishëm, por edhe rinovimin 

afatgjatë të këtij fondi, çfarë paraqet një punë të gjatë, të vështirë, të shtrenjtë, dhe shpesh 

dhe të kotë. 

Faktorët shoqërorë, si dhe grupi i mëparshëm i faktorëve natyrorë, paraqet një nxitje të 

rëndësishme dhe motivim për udhëtimet turistike. Shikuar në mënyrë të përgjithshme, për 

çdo ditë e më shumë vendet dhe destinacionet turistike i dedikojnë vëmendje atraktiviteteve 

shoqërore, dhe përmes një marketingu të tyre arrijnë efekte të rëndësishme ekonomike, dhe 

të tjera. Te faktorët shoqërorë bënë pjesë: trashëgimia kulturore dhe historike, institucionet 

për prezantimin e trashëgimisë, manifestimet kulturore.  

Trashëgimia kulturore dhe historike e Ulqinit është e pasur, por jo mirë e promovuar dhe e 

mirëmbajtur. Si trashëgimi kulturore dhe historike e Ulqinit mund të numërojmë: Kalanë e 
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Ulqinit, Kulla e Balshajve, Pallati dhe Oborri Mbretëror, Tregu i Robërve dhe Qyteti i 

vjetër parahistorik Shasi. 

Kalaja e Ulqinit është një tërësi urbanistike dhe arkitektonike ndër më të vjetrat në 

Adriatik. Që 25 shekuj, si një enë me plot entuziazëm, e cila i ngjanë një anije të mbetur në 

rërë, po me plot jetë, ku ndërrohen civilizimet-kulturat, që kanë lënë gjurmë të dukshme 

edhe sot e kësaj dite.  Kalaja me muret e veta Ilire, Citadelen, rrjetin e rrugëve, tregjet dhe 

sheshet, disa shtëpi dhe objekte me vlerë arkitektonike, e sidomos peisazhi i qytetit, dhe 

urbanistika, paraqesin në tërësi një përmendore kulturore-historike me rëndësi të 

jashtëzakonhme. E ndërtuar para 2,5 milenijumeve në rrethanat e ndryshme ekonomike, 

ushtarake dhe kulturore, Kalaja merr  karakterin e unitetit organik, fjala është për qytetin 

antik me rrugë mesjetare të ngushta e  piktoreske, shtëpi dy-tri katëshe prej guri, të ngjitura 

njëra me tjerën,  me elemente dekorative të stilit të  renesancës dhe barokut,  si dhe 

ndërtesa të ulëta dhe funksionale të Periudhës Otomane. 

Pjesët më të vjetra  të mbetura nga bedemet e Kalasë,  datojnë nga koha  ilire. Në shekullin 

e Vl-të në Kala hapen dy porta: hyrja e poshtme (në lindje), hyrja në Kala nga deti, dhe e 

epërme ( në perëndim), hyrja nga toka-kontinenti. 

Në muzeun e Kalasë në mes tjerash veçohen: piedestali antic,  me mbishkrim grek për 

Mbretreshën Artemida, ku shkruan:”TOKOINON TON LATOMON APTEI(D)I TI 

ELAFAVOLOI”(Bashkësia e gurgdhendësve ngre  Artemidi Elafavoli), pastaj Kameja 

 antike me portretin e  hyjneshës Atine me helmetë, dhe dy sopata prej kohës së bronzit të 

tipit Shkodrano –Dalmatin. Në lapidarium janë ekspozuar kapitoli jonik, pjesët e ciboriumit 

nga kisha e vogël e shek.i  lX-të,  dhe eksponate të tjera të Periudhës Otomane (Ministria 

për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Turizëm e Malit të Zi, 2013: 109-110). 

Kulla e Balshajve - në pjesën  e epërme të Kalasë, në plato  ngritet Citadela me kullën e 

madhe, e cila dominon jo vetëm në Kala, por edhe në tërë rrethinën.Tradita ia pershkruan 

balshajve të fundit, familje  e madhe nga rrethi i  Shkodrës,  kryeqendër  e së cilës,  kah 

fundi  i shek. 14-të dhe fillimi i shek 15-të, ishte Ulqini. Osmanët, kanë  rregulluar dhe 

ndërtuar katin e tretë të Kullës së Balshajve, dhe një pjesë në katin përdhesë.Tri anët e kësaj 

ndërtese të bukur kanë pamje  në det. Ajo pa dyshim paraqet  një prej objekteve  

reprezentative të ndërtimtarisë mesjetare në Mal të Zi. Tani shërben si galeri ose hapsirë ku 

mbahen netët e poezisë (Ministria për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Turizëm e Malit të Zi, 

2013: 109-110). 

Pallati dhe Oborri Mbretëror - besohet se në “Pallatin Venecia” dikur ndodhej rezidenca e 

administratorit Venedikas të Ulqinit. Bukuria e saj dhe funksionaliteti bën që më vonë 

udhëheqësit këtë objekt ta përdorin për Oborr Mbretëror. Afër “Pallatit Venecia”  në 

platonë e jugut të Kalasë, gjendet ndërtesa shumë e bukur,  që quhet “Pallati i Balshajve”. 
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Të dy këto objekte ekskluzive tani shërbejnë për pushime dhe qendrime luksoze të 

musafirëve, dhe vizitorëve të Ulqinit (Ministria për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Turizëm 

e Malit të Zi, 2013: 109-110). 

Tregu i Robërve. Para  kishës-xhamisë, në Kala  gjendet  tregu i vogël , dikur Tregu i 

robërve. Është i rrethuar me harqe, nga se prej gjysmës së shekullit 17-të, Ulqini ishte i 

njohur për  tregun e  robërve të cilët i zinin kusarët e Ulqinit. Shumica e robërve ishin nga 

Italia dhe Dalmacia. Kusarët e Ulqinit në brigjet e Sicilisë dhe Apuliasë, kryesisht kanë 

plaçkitur  vilat e të pasurve,  po edhe pronarët e vilave i merrnin me vete për t‟i  shitur si 

robër. Kusarët, robët, nuk i kanë shfrytëzuar  për fuqi punëtore, por i  kanë mbajtur si rob, 

dhe për lirimin e tyre merrnin kundërvlerë nga të afërmit, miqtë apo bashkëvendasit e tyre. 

Andaj  edhe i lejonin që të lajmëronin të afërmit e vet, se gjendeshin  në Ulqin, në mënyrë 

që ata të vinin dhe të pagunin lirimin e tyre. Prej gjysmës së shekullit 18-të, nga oborri 

gjithnjë e më tepër kërkoheshin robërit nga Afrika, mbase edhe filloi blerja nga brigjet e 

veriut të  Afrikës. Ata mandej stërshiteshin ose zbarkoheshin në Ulqin, ku së shpejti 

bëheshin qytetar të lirë, dhe merreshin me bujqësi dhe detari. Disa nga pasardhësit e tyre 

jetojnë edhe sot në Ulqin (Ministria për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Turizëm e Malit të 

Zi, 2013: 109-110). 

Servantesi -rob i  Ulqinit?! Sipas legjendës, në Ulqin kah fundi  i shekullit 16-të, si rob ka 

qenë edhe shkrimtari i famshëm Spanjoll Miguel de Servantes. Disa studiues të romanit, 

përfundojnë se personazhi kryesor i romanit, Dulçineja personifikohet si Ulqinake. Pra, 

kryevepra e tij “Don Kishoti”, ka dal pasi Servantesi ishte rob në Kala, i cili atëherë, po 

edhe sot, në shtetet romake quhej, Dolcinjo. A mos do të thotë kjo se Dolçineja është emri i 

dytë për ulqinaken? Në popull përmendet emri Servet, fati i të cilit, si dhe rrënja e emrit 

përputhet me atë të Servantesit. Shfletimi  i shumë teksteve do të na çojë deri te ajo se 24 

vjeçari Servantesi  u zu rob gjatë vitit 1575, kur tri leuta (anije të shpejta kusarësh) 

ulqinake, nën komandën e kapitenit Arnaut Mami, sulmuan  një fregatë detare në detin 

Mesdhe. Me një luftë të përgjakur, kusarët mundën luftëtarët spanjollë, dhe anijen me robër 

e sollën në portin e vet. Në mesin e robërve ishte njëri  që  mbante një porosi,  të cilën ia 

kishte dhënë mbreti i Spanjës, nga kuptohet se bëhej fjalë për një individ  të vyeshëm, për 

të cilin, sipas vlerësimit të pronarit, do të merrej një sasi e mirë ari. Ajo që është befasuese 

është që vendasit për shkak të rrënjës së emrit spanjollin e famshëm e quanin Servet. Sjellja 

e tij përcillej me interesim të madh. Kalalit kishin vërejtur, se ky rob, në qelinë e vet rrinte 

pa fjetur deri  vonë, vazhdiminsht diçka shënonte dhe mendonte. Ditën, gjatë gjithë kohës 

këndonte, dhe vajzat shpesh dilnin në dritare për ta dëgjuar. Për një vajzë, thuhet se, çdo 

herë kur robi Servet dilte të ecte në vendin e lejuar jashtë qelisë së tij,  ajo i shkonte pas. 

Ashtu lindi dashuria në mes vendases dhe robit të pa njohur. Pas ca vitesh, një i huaj sjell 

një shumë të madhe parashë dhe e liron robin, i cili me vete merr dhe kalaleshën e bukur. 

Sipas një të dhëne tjetër, pronari, Miguelin e çoi në Algjeri, gjegjësisht në Berberi, vend me 
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të cilin ulqinakët kishin lidhje të ngushta. Atje e bleu  një udhëheqës shumë i egër, i quajtur 

 Hasan-aga. Nga aty Servantesi pat sukses të tërhiqet duke iu falenderuar  fratërve-priftëve 

të Spanjës, të cilët në atë kohë i mblidhnin të gjithë bashkëvendasit  e robruar në Mesdhe. 

Për Miguelin iu desh të pagunin 500  lira ari, dhe ashtu siç thuhet, ai pas pesë vitesh 

robërimi të egër, shkel në tokën spanjolle. Pas asaj pason ”Don Kishoti”, dhe tregimi për 

Dolçinenë gjegjësisht kalaleshën e bukur. I pa mohueshëm është fakti se para se është 

liruar, në shtator të vitit 1580, dhe është nisur për në Spanjë, ku mohonte akuzën se ka 

bashkëpunuar me kusarët  Berber. Ka mundësi që me ta ka ardhur në Ulqin, ose prej tyre 

apo robërve të tjerë ka dëgjuar  për “Portin Dolcigno‟‟, në anë tjetër të detit (Ministria për 

Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Turizëm e Malit të Zi, 2013: 109-110). 

Ky tregim apo legjendë përjetësoi emrin Ulqin! 

Qyteti i vjetër parahistorik Shasi ose Svaç, gjendet në rrafshnaltën e malit (85m), i cili 

shtrihet në veri të liqenit të Shasit, nga kjo pozitë shihet e gjithë hapsira rreth deltës së 

Bunës. Zbulimet e më hershme flasin se mëhalla e parë e Shasit u formu në shekullin e 

katërt para erës së re, gjegjësisht e themeluan ilirët e fisit Labeat, të cilët jetonin rreth 

Liqenit të Shkodrës (Haxhibrahimi, 2010). 

Faza e re e zhvillimit lidhet me shekullin e gjashtë të erës së re, dhe lidhen me aktivitetin e 

ndërtimit të Justinianit, dhe mbaron kah gjysma e shekullit të shtatë, kur qyteti u shkatrrua 

nga Avarët. Në kohën kur aty kalonte rruga e vjetër Olcinijum- Svacijijum-Skodra, Shasi 

është konsideruar si qendër e zones së Anës së Malit. Kulmin e zhvillimit të vet, Shasi e 

arrin në shekullin e mesëm, edhe pse disa herë ka qenë i okupuar nga pushtuesit e 

ndryshëm. Gjatë asaj periudhe Shasi bëhet qytet peskopësh. Madhësia e tij në atë kohë ishte 

më e madhe se Kotorri. Sunduesi serb, Stefan Nemanja në vitin 1183, okupoi Shasin dhe si 

qytetet tjera të bregdetit “famën e tij e shëndrroi në shkrumb dhe hi”. Në vitin1242, në të 

njëjtën mënyrë ndaj këtij qyteti vepruan edhe Mongolet. Gjithashtu edhe ushtria Turke në 

masë e shkatërroi këtë qytet në vitin 1571 (Haxhibrahimi, 2010). 

Në këtë vend në shekullin XVII-të, kanë jetuar 700 banorë. Shasi ka patur kisha aq sa ditë 

ka viti. Këtu qëndron fakti se janë gjetur  themelet e 15 kishave të shekullit të mesëm, prej 

të cilave dy edhe pse të dëmtuara janë monumentale. Kisha e Shën Jovanit ( Shën Gjonit), 

ndërtohet kah fundi i shekullit XIII-të, brenda kalasë. Kisha e dytë Shën Mërija (Shën 

Mërisë), është e ndërtuar në shekullin e XIV-të jashtë mureve të kalasë, kah verilindja. E 

gjatë 16.6m, e gjerë 7.1m, e ndërtuar sipas stilit gotik. Marrë parasysh stilin e ndryshëm të 

ndërtimit, shkencëtarët besojnë se ajo vërtet ka qenë manastir. Të gjitha kishat e Shasit 

ishin të dekoruara me zbukurime arkitektonike (Duletic, 2011: 101-104). 

Gojdhënat e ndërtimit të një numri kaq të madh të kishave në një qytet aq të vogël, 

qëndrojnë  në atë, se një nga sunduesit e parë të njohur sllovenë Duklja ishte princ 
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Vladimir. Historia e këtij princi të bukur të Duklës, qëndron në atë se, ai që të shpëtojë 

popullin e tij nga uria kundër ushtrisë superiore të perandorit Samuel të Maqedonisë, ka 

rënë nën robërinë e tij. Gjatë vuajtjes së robërisë në shpellat e errëta të Samuelit, Vladimiri 

u torturua dhe përfundimisht u verbua. Duke ju çuar të burgosurve ujin në burg, vajza e 

Samuelit, Kosara ra në dashuri me princin e Dukles të bukur. Pastaj ajo e lut të atin e saj 

për lirimin e Vladimirit dhe të martohej me të. Udhëheqësi Samuel, duke përmbushur 

kërkesat dhe dëshirat e vajzës së tij, e ktheu princin Vladimir në oltarin e Dukles. Nga 

dashuria e madhe ndaj Vladimirit, Kosara kishte  ndërtuar për të 365 kisha, për çdo ditë të 

vitit në një kohë, për të rikthyer dritën e syve të tij. Për më tepër, legjenda thotë se ajo 

kishte zgjedhur qytetin e Shasit në brigjet e liqenit të Shasit, dhe aty ka ngritur 365 kisha 

dhe tempuj. Në këtë mënyrë, duke ia kthyer borxhin për mëkatet të bëra Perëndisë, Kosara 

ka kontribuar që burri i saj i dashur ta rifitoj shikimin, të cilën ai e humbi në robëri te 

Samueli. Në ditët e sotme nga Shasi i vjetër ruhen rrënojat e mureve të qytetit dhe mbetjet e 

disa kishave (deri tani në rrënojat e qytetit të identifikuara dhe të hulumtuara (Duletic, 

2011: 102). 

Si edhe qytetet e tjera të shekullit të mesëm, Shkodra, Ulqini, Drishti dhe Shasi kanë farku 

monedhën e vet të metaltë me mbishkrim ”sovali civitas”. Kjo monedhë është e rëndësisë 

së veçantë, nga se tregon se si dukej ai qytet në stilin e renesansës, me ndërtesa tre katëshe, 

kolonada dhe kulla (Duletic, 2011: 100). 

Që afro katër shekuj, Shasi është një qytet i pa banuar i cili pret ringjalljen e tij.8 Gjithashtu 

theksohet se është qyteti më i madh dhe më atraktiv i pabanuar me ruajtjen e historisë së tij 

arkitetkturore dhe arkeologjike në bregdetin e detit Adriatik. Gërmimet për zbulimet e reja 

arkeologjike vazhdojnë ende, dhe se deri më tani janë hulumtuar vetëm rreth 15% e tërë 

teritorit të tij. Të gjitha këto hulumtime çojnë në periudhën Ilire, kohën e arit dhe argjendit 

si dhe periudhën gotike (Haxhibrahimi, 2010). 

Institucionet për prezantimin e trashëgimisë kulturore (muzeu, galeria, arkiva, biblioteka). 

Ulqini është shumë i pasur nga pikpamjet etno-kulturore. Nëpër Ulqin, por edhe në rrethinë 

dallohen disa kostume popullore: kostumi i shqiptarëve të Ulqinit (i ashtëquajturi Kostumi i 

Qytetit), kostumi i shqiptarëve të Anës së Malit, kostumi i bregacorëve, kostumi i Shestanit, 

kostumi i malësorëve, kostumi i goranëve (ose i mërrkojeviqëve) dhe kostumi i malazezëve. 

Të gjitha këto kostume rëndësi më të madhe i kushtojnë veshjeve të femrës. 

Institucioni më i rëndësishëm për kulturë, është Qendra për Kulturë. Në kuadër të saj 

veprojnë këto njësi organizative: biblioteka, muzeu dhe galeria. 

                                                           
8
 Historia më e detajuar e këtij qyteti të paganuar është e shpjeguar në faqen e internetit: http://www.tvorac-

grada.com/forum 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Malazez%C3%ABt
https://sq.wikipedia.org/wiki/Biblioteka_Popullore_(Ulqin)
https://sq.wikipedia.org/wiki/Muzeu_i_qytetit_(Ulqin)
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Qendra për Kulturë -gjendet në qendër të qytetit e cila me sallën e saj shërben për mbajtjen 

e festivaleve, koncerteve dhe prezantimeve në hapsira të mbyllura.  

Muzeu i Ulqinit - i themeluar në vitin 1975, muzeu është i vendosur në pjesën e epërme të 

Kalasë, pranë portës veriore të saj, gjegjësisht në pjesen më të vjetër të Ulqinit. Pranë 

muzeut punon reparti arkeologjik (i vendosur në ndërtesën e quajtur Kishë-Xhamia), dhe 

reparti etnologjik (i vendosur në shtëpinë e Familjes Uruçi), si dhe Galeria e Arteve (e 

vendosur në Kullën e Ballshajve). Në këto ndërtesa, por edhe në hapsirën pranë Kishë-

Xhamisë, që njihet si Pazari i Qytetit (ose Tregu i Skllevërve), ku gjenden disa qeli, janë të 

vendosur monumentet me të rëndësishme të historisë së Ulqinit. Në Kishë-Xhami janë të 

ekspozuara mbetje arkeologjike të qeramikës së lashtë greke dhe romake, qelq, 

numizmatikë, si dhe sendet që janë shfaqur gjatë sundimit të dinastive Vojislavljeviq dhe 

të Balshajve. Në programin dhe planin e punës së Muzeut përfshihen: evidentimi, 

hulumtimet sistematike, mbledhja e eksponateve të ndryshme, mbrojtja e specializuar dhe 

përpunimi i materialit të gjetur, eksponimi i ekspozitave me vlera kulturore, shkencore dhe 

artistike (Ministria për Zhvillim të Qëndrueshëm dhe Turizëm e Malit të Zi, 2013: 109-

110). 

Nëpërmes projekteve të fondeve IPA, Ulqini ka muzeun e parë digjital në Mal të Zi. Muzeu 

digjital, nëpërmjet animacionit tredimensional, do të prezantojë një pjesë të trashëgimisë 

historike dhe kulturore të Ulqinit. Tradita e Ulqinit edhe në këtë formë do të bëhet pjesë e 

historisë dhe traditës evropiane. 

Fotografia 2: Muzeu i Ulqinit 

 

Galeria -pjesa para hyrjes në Muzeun e Ulqinit është edhe galeria verore e qytetit të Ulqinit, 

ku dikur shërbente si tregu i robërve me qelitë e tij në periudhën kur Ulqini ishte i njohur si 

vendi kryesor i piratëve dhe i kusarëve. 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Kish%C3%AB-Xhamia
https://sq.wikipedia.org/wiki/Kulla_e_Balshajve
https://sq.wikipedia.org/wiki/Kish%C3%AB-Xhamia
https://sq.wikipedia.org/wiki/Kish%C3%AB-Xhamia
https://sq.wikipedia.org/wiki/Kish%C3%AB-Xhamia
https://sq.wikipedia.org/wiki/Balshajt
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Fotografia 3: Galeria e Ulqinit  

 

Manifestimet kulturore të karakterit sportiv dhe argëtues mund të kenë përmbajtje dhe 

vëllime të ndryshme. Manifestimet të cilët janë mbajtur vitin e kaluar, do të mbahen gjatë 

këtij viti dhe ato të cilat kanë karakter tradicional përvjetor janë: Mis Shqipëria – 2014, 

Netët e videoklipit shqipëtar – 2015, Festivali i femijëve, Dita e Bashkisë së Ulqinit, Pro 

Beach soccer, Uranaku i 1 Majit, Të gjithë për turizëm, Pranvera në Anë të Malit, Kite Surf 

competition, Southern Soul festival, Old Timer Fest, Panairi ndërkombëtar i librit, 

Manifestimi lidhur me piratët dhe Servantesin, Skena kulturore verore, Dita e diasporës, 

Motomeeting, II D Olcinium International Festival.  

Të gjitha këto manifestime janë bazë për thithjen e turistëve, për të vizituar  këtë qytet, dhe 

zhvillimin e turizmit kulturor, dhe industrisë kreative. 

Faktori i komunikimit - krijimi i atraktiviteteve turistike me faktorët natyrorë dhe shoqërorë 

nuk është i plotë edhe pa faktorët e komunikimit, sepse turisti nuk mund të vijë deri tek 

destinacioni i tij pa pjesëmarrjen e faktorëve të tjerë të ofertës, në mes të cilëve rëndësi të 

veçantë kanë faktorët e komunikimit. Te faktori i komunikimit bën pjesë komunikacioni.  

Transporti tokësor është forma më e përdorur e transportit në Ulqin. Rruga kryesore që 

kalon në Ulqin është Magjistralja M-2.4, që fillon nga Petrovci, kalon në Tivar, pastaj në 

Ulqin, dhe përfundon në pikën kufitare Sukubinë (që lidh Ulqinin me Shqipëri), kjo 

magjistrale është pjesë e Rrugës evropiane E752. Ndërsa Rruga regjionale R-17 fillon në 

Ulqin, kalon paralel me Plazhin e Madh dhe përfundon në Adë, grykëderdhja e lumit 

Buna. Rrugët kryesore për qarkullim në qytet janë: Hafiz Ali Ulqinaku, Gjergj Kastrioti 

Skenderbeu, Kosovës, Nënë Tereza, Vëllezërit Frashëri, dhe Detarët e Ulqinit. Mjete të 

transportit publik janë furgonët, që në lokal njihen si kombi. Stacioni i autobusëve në Ulqin 

gjendet në lagjen Totosh të Ulqinit. 

Transporti detar është prezent vetëm gjatë sezonit veror. Ulqini nuk ka një port të mirëfilltë 

detar, por vetëm një marinë detare të vogël, ndërsa porti më i afërt detar është i Tivarit 25 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Komunikacioni_automobilistik
https://sq.wikipedia.org/wiki/Sukobini
https://sq.wikipedia.org/wiki/Shqip%C3%ABria
https://sq.wikipedia.org/wiki/Plazhi_i_Madh_i_Ulqinit
https://sq.wikipedia.org/wiki/Ishulli_Ada_e_Bun%C3%ABs
https://sq.wikipedia.org/wiki/Ishulli_Ada_e_Bun%C3%ABs
https://sq.wikipedia.org/wiki/Transporti_detar_e_lumor
https://sq.wikipedia.org/wiki/Tivari
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km, anijet nga ky port kryejnë udhëtime në destinacionet Tivar-Bari –Tivar, dhe Tivar-

Ankona -Tivar. Porti i Shëngjinit është 80 km larg (Karamanaga, 2008: 21). 

Transporti hekurudhor nuk është prezent në Ulqin. Stacioni më i afërt hekurudhor është i 

Tivarit 25 km, i cili është stacioni fillestar i Hekurudhës Tivar-Beograd. 

Transporti ajror i rregulluar nuk është gjithashtu prezent në Ulqin, por në Fushën e Ulqinit 

gjendet një pistë e thjeshtë, e gjatë 1 km me sipërfaqe bari. Kjo pistë përdoret vetëm nga 

aeroplanët e vegjël që kryejnë fluturime sportive, gjithashtu përdoret edhe si vend uljeje për 

helikopterë. Aeroportet që kanë destinacione të rregullta më të afërt me Ulqinin janë: i 

Podgoricës 70 km, i Tivarit 84 km, i Dubrovnikut 125 km, i Tiranës 135 km dhe i 

Prishtinës 280 km. 

Faktorët ndërmjetësues -përveç faktorëve të ofertës, rol të rëndësishëm në zhvillimin e 

industrisë së turizmit luajnë edhe faktorët ndërmjetësues. Roli i faktorëve ndërmjetësues, 

është ndërmjetësimi në ofrimin e ofertës dhe kërkesës turistike. Te faktorët ndërmjetësues 

kemi: agjensitë turistike dhe organizata turistike. 

Aktivitetet kryesore që lidhen me faktorë të ndërmjetësimit janë pasqyruar në: aktivitetet në 

krijimin dhe hapjen e zonave të reja turistike, dhe vendeve të punës për të stimuluar 

kërkesën dhe duke marrë udhëtime; aktivitetet për promovimin e zhvillimit ose zhvillimin e 

interesit për udhëtim, në bazë të materialeve dhe aktiviteteve të ndryshme promovuese; 

aktivitetet e informacionit, në mënyrë që të sigurojë të dhënat e nevojshme me shkrim dhe 

me gojë formë, për një udhëtim të konkret; aktivitetet e shpërndarjes dhe shitjes së 

programeve të ndryshme të udhëtimit, apo shërbimeve individuale të akomodimit, 

transportit të ushqimit, lëshimin e çeqeve të udhëtarëve, letra krediti etj; aktivitetet për 

organizimin e udhëtimeve si individ apo në grup. 

Agjensitë turistike detyrë kryesore e kanë të bëjnë ndërlidhjen në mes të ofertës dhe 

kërkesës turistike, sepse hapsirat e tyre janë të ndara (në vende të ndryshme).  

Në teritorin e Ulqinit veprojnë rreth 6 agjensi turistike të cilat bëjnë ofrimin e shërbimeve 

turistike në teritorin e Ulqinit, me anë të shitjes së kapaciteteve hotelierike, të buajtjes dhe 

ekskurzioneve turistike. 

Mirëpo, këto agjensi turistike vendore nuk janë bartësit kryesorë të shitjes së produktit 

turisik të Ulqinit. Bartësit kryesorë të shitjes së produktit turistik në tregun ndërkombëtarë, 

janë agjensitë turistike ndërkobëtare siç është: Obena nga Gjermania, R-tours nga Rusia, 

Kovotours nga Çekia, të cilat i blejnë kapacitetet hotelierike të Ulqinit në panairet turistike 

ndërkombëtare.  

https://sq.wikipedia.org/wiki/Bari_(Itali)
https://sq.wikipedia.org/wiki/Ankona
https://sq.wikipedia.org/wiki/Porti_i_Sh%C3%ABngjinit
https://sq.wikipedia.org/wiki/Transporti_hekurudhor
https://sq.wikipedia.org/wiki/Tivari
https://sq.wikipedia.org/wiki/Tivari
https://sq.wikipedia.org/wiki/Tivari
https://sq.wikipedia.org/wiki/Tivari
https://sq.wikipedia.org/wiki/Beogradi
https://sq.wikipedia.org/wiki/Komunikacioni_ajror
https://sq.wikipedia.org/wiki/Podgorica
https://sq.wikipedia.org/wiki/Podgorica
https://sq.wikipedia.org/wiki/Podgorica
https://sq.wikipedia.org/wiki/Dubrovniku
https://sq.wikipedia.org/wiki/Aeroporti_N%C3%ABn%C3%AB_Tereza
https://sq.wikipedia.org/wiki/Aeroporti_i_Prishtin%C3%ABs
https://sq.wikipedia.org/wiki/Aeroporti_i_Prishtin%C3%ABs
https://sq.wikipedia.org/wiki/Aeroporti_i_Prishtin%C3%ABs
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Organizata Turistike e Ulqinit ka për qëllim realizimin e punëve me interes publik nga 

fusha e turizmit.Veprimtaria e Organizatës turistike në Ulqin është e lidhur me: avancimin 

dhe promovimin e vlerave burimore në teritorin e Bashkisë në funksion të zhvillimit të 

turizmit; krijimin e kushteve për aktivizimin e resurseve turistike në teritorin e Bashkisë; 

bashkëpunimin  me personat  fizikë dhe juridikë, veprimtaria e të cilëve ka të bëjë me 

turizëm – hotelieri  ose me veprimtari komplementare me qëllim të 

marrëveshjes,verifikimit dhe zbatimit të politikës  së zhvillimit të turizmit në teritorin e 

Bashkisë; nxitjen, koordinimin dhe organizimin e manifestimeve kulturore, artistike, 

sportive dhe të ngjajshme, që kontribuojnë dhe pasurojnë ofertën turistike; nxitjen  dhe 

organizimin e aksioneve të orientuara në ruajtjen dhe mbrojtjen e hapsirës turistike, 

mjedisit, dhe trashëgimisë  kulturore; realizimin e programit të aktiviteteve të qëndrimit të 

grupeve studiuese dhe gazetarëve në teritorin e Bashkisë, që janë në funksion të zhvillimit 

dhe të propagandës turistike; ofrimin e shërbimeve dhe informimi i  mysafirëve; 

organizimin e byrove turistiko-informative në vendet turistike; regjistrimin dhe përcjelljen 

e qarkullimit të turistëve në teritorin e Bashkisë; realizimin e punëve të tjera me qëllim të 

promovimit të resurseve turistike në teritorin e Bashkisë; 

Misioni i Organizatës turistike është promovimi i ofertës turistke, krijimi i imazhit të 

Ulqinit si destinacion atraktiv turistik, si dhe informimi dhe propagimi i turizmit në qytet, si 

degë udhëheqëse e ekonomisë konform strategjisë  së zhvillimit të qytetit. 

Zhvillimi i turizmit në Ulqin përparësitë e veta i gjen te faktorët e ofertës, gjegjësisht te 

faktorët natyrorë dhe shoqërorë. Me anë të këtyre faktorëve, Ulqini i ka përparësitë 

komparative më të mira krahasuar me qytetet e tjera që e rrethojnë për zhvillim dhe 

tërheqjen e investimeve. Faktorët natyrorë, dhe ata shoqërorë ia mundësojnë Ulqinit 

zhvillimin e turizmit bregdetar, turizmit me qëllime të veçanta, turizmit natyror, turizmit 

kulturor. Faktorët e komunikimit duhet të zhvillohen më tej për arsye që t‟iu mundësohet 

vizitorëve qarkullimi i mirë nëpër qytet, si dhe bizneseve nga lëmia e turizmit, kushte të 

volitshme për investime, dhe krijimin e podukteve turistike cilësore dhe konkuruese.   

Faktorët ndërmjetësues janë gjithashtu të rëndësishëm për promovimin dhe shitjen e 

produkteve turistike në tregun global. Ulqini këta faktorë i ka në nivel të ulët konkurues. 

Zhvillimi i këtyre faktorëve, do të çoj në rritjen e aftësive konkuruese të shitjes së 

produkteve turisike në tregun global. 
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7.3.  Llojet e industrisë së turizmit që mund të zhvillohen 

Ekzistojnë përkufizime të shumta në  lidhje me atë se çfar është turizmi. Organizata 

Botërore e turizmit (WTO)9, turizmin e përkufizon si degë industriale e cila përfshin 

aktivitetet e personave për në udhëtim, dhe qëndrimi i tyre në vende jashtë mjedisit të tyre 

të zakonshëm për jo më shumë se një vit radhazi për kohë të lirë, biznes dhe qëllime të 

tjera. Sipas Qendrës për turizmin natyror dhe zhvillimin e qëndrueshëm (CESD, 2007: 29), 

turizmin e përkufizon si ndërmarrje të udhëtimit për arritjen e ndonjë kënaqësie që mungon 

në vendin ku jeton. Turizmi përbëhet nga aktivitetet e ndërmarra gjatë udhëtimit nga 

shtëpia, ose puna për kënaqësi dhe gëzime, tek një destinacion i caktuar dhe objektet që 

kujdesen për nevojat e turistëve (Mathieson & Wall, 1982: 1; Power, 1996: 214). 

Sot bregdeti i Adriatikut po bëhet një zonë e rëndësishme për turizëm dhe gjithnjë e më i 

popullarizuar. Turizmi e ka tejkaluar çdo sektor tjetër ekonomik në Ulqin. Qyteti pa të nuk 

do të mund të mbijetojë ekonomikisht, duke marrë parasysh se shumica e popullatës është e 

punësuar në fushën e turizmit, rreth 17,50%, kurse rreth  60% e familjeve kanë të ardhura 

parësore, apo dytësore nga kjo degë ekonomike. Këtë trevë e vizitojnë më së shumti për 

rekreacion veror në plazhe. Gjuetarët dhe vëzhguesit e shpezëve janë një grup i vogël me 

interesime speciale. Lloje të tjera të turizmit siç është ai kulturor, shëndetësor dhe turizmi 

natyror, kanë mbetur relativisht të pazhvilluar. Një gjë e tillë ka për pasojë kufizimin e 

sezonit në vetëm tre muaj (prej qershorit deri në gusht). 

Pozicionimi i Ulqinit në rajon duhet të ngjallë interesin e grupeve të synuara që ta vizitojnë 

këtë qytet, qëndrojnë aty, u rekomandojnë vizitorëve potencialë dhe të kthehen përsëri apo 

të mbesin këtu. Duke marrë parasysh potencialet e tij, vizionin për të ardhmen dhe trendet 

kryesore në rrjedhat ndërkombëtare turistike, Ulqini, mund të zhvillojë këto produkte: 

turizmin bregdetar; turizmin me qëllime të veçanta; turizmin natyror (ekoturizmi); turizmin 

kulturor, festivaleve, ngjarjeve dhe fetare. 

Turizmi bregdetar, dhe ai detar janë dy ndër segmentet më të vjetra dhe më të mëdha të 

industrisë së turizmit (CESD, 2007: 64). 

Përvoja e projekteve ndërkombëtare mund të ndihmojë për përshpejtimin e zhvillimeve të 

nevojshme në fusha të ndryshme. 

 

 

 

                                                           
9
 http://www2.unwto.org/ 
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7.3.1. Turizmi bregdetar 

Faktorët natyrorë  bëjnë që në Ulqin, të zhvillohet turizmi bregdetar. Turizmi bregdetar 

është produkti kryesor konkurues në tregun rajonal, me çka ky qytet identifikohet. Turizmi 

bregdetar kufizohet me turizmin e detit dhe diellit, i cili është edhe qëllimi kryesor i 

vizitorëve për në destinacionet bregdetare. Turizmi bregdetar në Ulqin shfaqet me këto 

karakteristika: ky lloj i turizmit kufizohet përgjithësisht vetëm te pushimet “rërë, det dhe 

diell”, në zonën bregdetare nuk ofrohen ekskursione nga operatorët vendas, shumica e 

turistëve në destinacionet bregdetare janë nga shtetet e rajonit, turistët e huaj që vijnë për 

turizmin bregdetar janë të pranishëm në numër të vogël, por me një rritje konstante, turizmi 

bregdetar ka një karakter të theksuar sezonal, duke filluar në maj-gusht, me numrin 

maksimal në gusht dhe me ulje të menjehershme me 1 shtator.  

Në tërë pjesën e zonës bregdetare të Ulqinit, uji është i pastër për zhvillimin e turizmit 

bregdetar. Produktet e turizmit bregdetar ofrohen në tërë vijën e saj bregdetare të gjatë prej 

25 km. Të gjitha llojet e produkteve të turizmit bregdetar ofrohen në plazhet e tij ranore, 

shkëmbore dhe zallishtë. Pjesa më e madhe e plazheve me rërë është e rregulluar me plazhe 

të larmishme, të cilat gjenden në zonën e Plazhit të Madh, Plazhit të Vogël dhe ishulli Ada 

në grykëderdhje të Bunës. Gjatësia bregdetare e plazheve ranore është 15 km. Plazhi i 

Madh me një gjatësi pandërprerje prej 12 km, ka karakter të njohur dhe konkurues rajonal 

përmes këtyre plazheve: Otrant, Lido, Copacabana, Miami Beach, Safari, MCM, 

D‟Olcigno. Këto plazhe janë të pajisura me standardet më të larta të cilësisë 

ndërkombëtare, dhe kanë flamurin e kaltër. Të gjithë turistët që vizitojnë këtë qytet, 

frekuentojnë edhe plazhet ranore në Plazhin e Madh.  

Në fotografinë 4 janë paraqitur kilometrat e parë të Plazhit të Madh, me plazhet e tij Otrant, 

Lido, Belvi, Miami Beach.  
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Fotografia 4: Zona e Plazhit të Madh 

 

Ky plazh shrihet në pjesën nga kanali i Port Milenës dhe kepit të Gjeranave deri tek ishulli 

Ada në grykëderdhje të Bunës, me një gajtësi të pandërprerë prej 12 km, dhe gjerësi nga 

200 deri në 350 m. Prapa Plazhit të Madh gjenden objektet turistike në 2 km e para të tij, 

ndërsa në 10 km e tjera hapsira prapa plazhit është e virgjër e mbjedhur vetëm me pisha të 

llojit mesdhetar dhe bimë të tjera mjeksore të mbrojtura nga ligjet përkatëse në fuqi. Të 

gjithë turistët që vizitojnë Ulqinin për qëllime të turizmit bregdetar pjesën më të madhe të 

pushimeve të tyre e kalojnë në plazhet e Plazhit të Madh.   

Ishulli Ada, me një gjatësi prej 3 km, që gjendet pas përfundimit të Plazhit të Madh, e ndan 

lumi Buna dhe Plazhi i Velipojës së Shqipërisë, dhe është perla më e bukur e detit Adriatik 

dhe më gjerë. Ky ishull ndryshe quhet edhe ishulli nudistik, pasi që plazhet e këtij ishulli 

ofrojnë vetëm këto shërbime. Ishulli gjithashtu është i pajisur me kompleksin hotelierik, 

bungalove, terrene sportive dhe restaurante luksoze. Gjithashtu ky ishull është i pasur me 

florë dhe faunë të shumëllojshme, i cili më hollësisht është shpjeguar në titullin 7.2. 
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Fotografia 5: Ishulli  Ada në grykëderdhje të lumit Buna 

 

Plazhi i Vogël (Rana), i cili gjendet brenda qytetit të Ulqinit, me një gjatësi prej 500 

metrash është gjithashtu një plazhë ranore. Ky plazhë më së shumti shërben për shërbimet e 

turistëve të cilët gjendet në akomodime dhe apartamente private, në lagjen përreth këtij 

plazhi si dhe Kalasë. Mbas këtij plazhi është pedonalja, ky pothuajse në orët e mbrëmjes 

frekuentohet nga secili turist që viziton Ulqinin. 

Fotografia 6: Plazhi i Vogël 

 

Përveç këtyre plazheve, Ulqini ka edhe plazhet shkëmbore në pjesën nga Plazhi i Vogël 

deri tek Plazhi i Madh me një gjatësi prej 3 km. Përgjatë këtij plazhi gjendet pylli i pishave, 

i cili shërben për vizitorë si shëtitore shëndetësore, si dhe Plazhi i Grave i cili është i pasur 

me ujra minerale nëntokësore sulfurike, dhe brenda këtij plazhi është e lejuar larja vetëm e 
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gjinisë femrore. Përveç këtij plazhi në këtë pjesë është i njohur edhe plazhi i Albatrosit, 

Ibiza, Galeb. 

Fotografia 7: Plazhet shkëmbore në Ulqin 

 

Sipas faqes së internetit https://sq.wikipedia.org/wiki/Valdanosi, gjiri i Valdanosit (ose 

thjeshtë Valdanos ose Valdanas) është një gjir i cili gjendet në largësi prej 4 miljesh nautike 

në veri-perëndim të Ulqinit, midis Mavrianit dhe Mendrës, në forme patkoi të ngushtë. 

Kepat e tij që e mbrojnë lëshohen pingul dhe fundosen thellë në det, kurse plazhi është 

zallishtë, e përbërë nga gurët me diametër 1-20 cm. Është i gjatë 600 m, kurse i gjerë 

mesatarisht 20 m. Për ndryshim nga gjiret e tjerë, ky është i mbrojtur nga erërat e jugut e të 

veriut dhe shpeshherë, në kohë shtrëngate ka shërbyer për strehimin e anijeve. Këto plazhe 

dhe ky gji është i rrethuar me plantazhe të ullirit i cili ka rreth 74.000 drurë ulliri, dhe me 

pyje të pishave. Në zonën e poshtme të gjirit të Valdanosit, sot ofrohen shëbimet e turizmit 

bregdetar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sq.wikipedia.org/wiki/Gjiri
https://sq.wikipedia.org/wiki/Ulqini
https://sq.wikipedia.org/wiki/Anija
https://sq.wikipedia.org/wiki/Pema_e_ullirit
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Fotografia 8: Gjiri i Valdanosit 

 

Duke qenë që industria e turizmit në Ulqin është e varur nga turizmi bregdetar, shumica e 

hoteleve në zonën bregdetare përballen me vështirësi sezonale të funksionimit. 

Ekzistojnë potenciale të mëdha për zhvillimin e mëtutjeshëm të këtij lloji të turizmit. Ky 

zhvillim duhet të shkojë në funksion të zgjatjes së periudhës sezonale për zhvillimin e 

turizmit bregdetar. Kjo gjë do të ketë kontributin e saj më të madh ekonomik në të ardhurat 

e bizneseve, dhe popullsisë së qytetit. Gjithashtu është e nevojshme të krijohen produkte të 

turizmit bregdetar me tipologji të llojeve të ndryshme, që paraqesin interes të ndryshëm për 

grupe të caktuara (produkte me bazë qendrat urbane, produkte bregdetare në mjedise rurale, 

atmosferë aktive, sportive ose relaksuese, shërbime për tregje që synojnë buxhet ose 

komoditet, larmi plazhesh me akomodim, me shërbime për përdorim ditor, plazhe të largëta 

ekzotike etj.). Krahas me planifikimin e zhvillimit të turizmit bregdear është e nevojshme 

edhe përmirësimi i infrastruktures në ato zona ku ofrohet ky shërbim. Me rritjen e numrit të 

turistëve dhe numrit të bizneseve ekziston nevoja për shtimin e infrastruktures. Në të gjithë 

destinacionet e bregdetit nevojitet të shkohet lehtë dhe në mënyrë të rehatshme. 

Infrastruktura rrugore, ujore, transporti publik, rregullat e trafikut dhe parkimi për të arritur 

në destinacion, dhe brendapërbrenda nevojiten të jenë të nivelit ndërkombëtar.  

Ulqini në pjesen ku shtrihen zonat e plazheve, kapacitetet hapsirone janë të mbrojtura nga 

ndërtimet dhe të pashfrytëzuara. Me planifikimin e zhvillimit të ndërtimit në brendësi të 

këtyre zonave, Ulqini mund të renditet si qyteti me numrin më të madh të mjediseve për 

strehim dhe ndërtim të kapaciteteve hotielierike në rajon. Kjo gjë është e logjikshme duke 
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pasur parasysh kapacitetet e mëdha të plazheve për dëfrimin e turistëve në këto zona 

(Klaric & Markovic, 2013: 17). 

7.3.2. Turizmi me qëllime të veçanta 

Siç te krijimi i produkteve dhe ofertave turistike nga turizmi bregdetar, ashtu edhe te 

turizmi me qëllime të veçanta, rolin kryesor e kanë faktorët natyrorë. Nevojat e turistëve të 

theksuara gjatë vizitave të destinacioneve të caktuara  kanë çuar drejt shfaqjes së të 

ashtuquajturit ”turizmi me qëllime të veçanta” (Hall & Weiler, 1992). Turizmi me qëllime 

të veçanta gjithnjë e më shumë po bëhet një segment i rëndësishëm në tregun turistik. 

Shumica e produkteve të turizmit me qëllime të veçanta janë të lidhura për një periudhë 

kohore, por pasi që ekziston një numër i madh i tregjeve që ofrojnë këto produkte turistike, 

ky produkt është atraktiv gjatë gjithë periudhës kohore. Shumicën e rasteve ky lloj turizmi 

për vizitorët si një pushim i tretë vjetor (pas atij dimor dhe veror), apo një ushtrim të një 

veprimtarie gjatë pushimit kryesor i cili zgjat tre deri në pesë ditë. 

Tregu i industrisë së turizmit po bëhet gjithnjë e më konkurues, me vende dhe rajone që 

janë në mënyrë aktive duke u përpjekur të mposhtin të tjerët, me produktet dhe shërbimet 

me qëllime të veçanta të ngjashme. Këto janë destinacionet që janë duke  zhvilluar oferta 

interesante dhe të larmishme, të cilat promovohen në mënyrë efektive, që janë tërheqëse 

për një gamë të gjerë të mysafirëve, dhe këto janë destinacionet që do të rriten në të 

ardhmen. Nëse arrihet që klientët e destinacionit me ofertën e produkteve dhe shërbimeve, 

të ndjehen të vlefshëm dhe me të vërtetë kuptojnë interesat e veçanta të tyre, nevojat, 

dëshirat dhe kërkesat, dhe se dëshirat e turistëve kuptohen plotësisht si individ ose një grup 

i të njëjtit mendim, atëherë ky vend ka një mundësi shumë më të mirë të suksesit, se në 

qoftë se ju vetëm vendosni për të zhvilluar spontanisht diçka që mendohet se është 

interesante dhe mund të jetë tërheqëse për dikë (Jon Thedham & Cath Dutton, 2014). 

Ulqini ka shumë për të ofruar, dhe në qoftë se ky destinacion mund të ofrojë këto produkte 

dhe shërbime të një cilësie të zhvilluar dhe t‟ju jap në mënyrë profesionale, atëherë të gjithë 

munden  të sigurojnë një rritje të vazhdueshme të reputacionit të këtij destinacioni në rajon.  

Në Ulqin, te lloji i turizmit me qëllime të veçanta mund të zhvillohet turizmi i gjuetisë dhe 

peshkimit, turizmi sportiv, turizmi i vrojtuesve të shpezëve, turizmi shëndetësor, turizmi 

shkencor, dhe kongres turizmi (MICE). 

Turizmi i gjuetisë dhe peshkimit -është pjesë e turizmit me qëllime të veçanta, i cili në 

teritorin e Ulqinit mund të zhvillohet gjatë gjithë periudhës kohore (përveç sezonit veror 

qershor-gusht). Është një lloj i turizmit pak i zhvilluar që kryesisht varet nga klima, nga 

pasuritë që ofron natyra, nga kultivimi artificial i shpezëve, egërsirave dhe peshkut me 

qëllim të ofrimit të atraksionit për konsumuesit e këtij produkti turistik. Ky është një lloj 

turizmi i cili është i lidhur ngusht me turizmin rural dhe gastronomik. 
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Në një situatë në të cilën gjendet Ulqini, për shkak të ndryshimeve që ndodhin  në tregjet 

turistike kryesore të këtij lloji të turizmit, reduktimi i numrit i të gjitha llojeve të kafshëve 

të egra, veçanërisht shpezëve të cilat kanë zënë vendin kryesor për turizmin e gjuetisë, 

ndalimi i gjuetisë në zonën e kripores dhe shpallja e saj si zonë e mbrojtur natyrore, kjo lloj 

e ofertës turistike është shumë e vështirë për të planifikuar zhvillimin e saj afatgjatë. 

Turistët të cilët vijnë për ushtrimin e turizmit të gjuetisë-peshkimit në territorin e Ulqinit, 

janë nga zonat e ndryshme të Malit të Zi, Italia, Serbia dhe Shqipëria. 

Zonat e lejimit të gjuetisë së shpezëve janë zona e ishullit Ada në grykëderdhje të Bunës, 

dhe disa zona rurale të Ulqinit. Kryesisht turistët e huaj dhe vendas vijnë për qëllimin e 

gjuetisë së shepkës, rosës dhe fazanit. Pasi që zona e Ulqinit është e njohur për ekzistencën 

e këtyre tre llojeve të shpezëve dhe përfitimi nga shitja e këtyre llojeve të shpezëve në treg. 

Zona rurale e Ulqinit në të cilat është e lejuar gjuetia e egërsirave, turistët zakonisht e 

frekuentojnë për gjuetinë e derrit të egër, dhelprës dhe lepujve. 

Zona e liqenit të Shasit, lumi Buna dhe deti Adriatik shërben si atraksion dytësor i 

turistëve, që vijnë me qëllime të turizmit bregdetar.  

Fotografia 9: Port Milena 

 

Në fotografinë 9 është i paraqitur kanali i quajtur Port Milena, që zgjatet nga lumi Buna 

deri në derdhje të detit Adriatik. Kanali shërben për zhvillimin e aktiviteteve kryesore të 

peshkimit sportive, dhe është tërheqës për turistët që janë të interesuar që një pjesë të kohës 

së tyre ta kalojnë në këtë zonë turistike. 
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Ky lloj  turizmi nuk është shumë premtues pasi që edhe vendet e rajonit shkojnë drejt 

ndalimit të ushtrimit të kësaj veprimtarie, si zhdukjes së shumë llojeve të shpezëve gjatë 

viteve të fundit. 

Duke u mbështetur në  rimëkëmbjen graduale të gjuetisë së turizmit, organizatat e gjuetisë 

duhet të jetë të orientuara në ofertën që është më në kërkesë në gjueti, tregun turistik dhe që 

mund të jetë më e lehtë për t‟u zbatuar, në kuadër të rregullave shumë restriktive të 

Bashkimit Evropian. Ajo është, para së gjithash, mbajtja e trofeve për gjuetinë e shpezëve, 

piatellave dhe peshkimit. 

Turizmi sportive - jep një kontribut të rëndësishëm për zhvillimin e turizmit si destinacion, 

në aspektin e ndikimit ekonomik, rigjenerimit urban, përmirësimin e infrastrukturës, 

pasurimit të ofertës dhe forcimit të imazhit turistik. 

Turizmi sportiv ka të bëjë me udhëtimet ku motivimi primar i angazhimit aktiv apo pasiv, 

është sporti dhe aktivitetet sportive. 

Robinson dhe Gamon (2004), pohojnë se ekzistojnë përkufizime ”të forta” dhe ”të buta” 

mbi turizmin sportiv. 

Turizmi sportiv i ”fortë” është ai lloj ku individët të cilët në mënyrë aktive apo pasive 

marrin pjesë në garat sportive, dhe se për shkak të kësaj ndërmarrin udhëtime. 

Turizmi sportiv i ”butë”, është ai lloj  ku turistët udhëtojnë me qëllim të marrjes pjesë 

aktive në aktivitete sportive-rekreative në disa lloje sporti (futboll, basketboll,golf, tenis, 

atletikë, etj). 

Në thelb motivimi i turistëve sportive është argëtimi, ikja nga realiteti, relaksimi, shëndeti, 

reduktimi i stresit, kërkimi për eksitim, etj. 

Kur është fjala për aspektet pozitive ekonomike ngjarjet më të mëdha sportive në shërbim 

të turizmit sportiv, kanë efektin e mundësisë më të madhe të realizimit të rritjes së 

shpenzimeve nga ardhja e vizitorëve të ngjarjes, nxitjen e aktiviteteve të ndryshme të 

biznesit, gjenerimi i të ardhurave dhe rritja e punësimit në afat të shkurtër, forcimi dhe 

përmirësimi i imazhit të destinacionit, rritja e interesit për investime në turizëm, zgjatja e 

sezonit turistik, përmirësimi i diversitetit dhe cilësia e ofertës turistike. 

Nuk duhet të anashkalohet fakti se objektet sportive të ndërtuara për mbajtjen e 

manifestimeve sportive, përmirësojnë kushtet edhe për rekreacion të popullatës lokale, si 

dhe prania e sportistëve dhe ekipet sportive të njohura rrisin moralin e qytetarëve dhe mbi 

të gjitha, rrisin interesin e rinisë për sport. 
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Ulqini është vendi ideal për përgatitjen e sportistëve para fillimit të kampionateve në sporte 

të ndryshme si, futboll, basketboll, atletikë dhe sporte të ngjashme. Arsyet janë, sepse 

ekzistojnë tre terrene sportive përgatitore për futboll, një sallë basketbolli, një shteg për 

atletikë, dhe plazhi ranorë i gjatë 12 km, i cili është ideal për ushtrime të forms fizike të 

sportistëve. Gjithashtu kushtet klimaterike dimërore janë në favor të zhvillimit të kësaj 

veprimtarie të turizmit, pasi që Ulqini karakterizohet me klimë të butë mesdhetare, ku 

temperaturat gjatë periudhës dimërore rrallë herë bien nën 10 grad celsius. Turizmi sportiv 

në Ulqin kryesisht zhvillohet në periudhën e dimrit, ku ekipe të ndryshme sportive nga 

rajoni zhvillojnë veprimtarinë e tyre gjatë fazave përgatitore. 

Në Ulqin, është i planifikuar ndërtimi i terrenit për sportin e golfit me 18 vrima me të gjitha 

përmbajtjet përcjellëse për mbajtjen e kampionateve botërore në këtë sport, si dhe ndërtimi 

i hotelit me apartamente me 5 yje. Një nga ndërmarrjet më të njohura botërore për 

planifikimin e ndërtimit të golf terreneve, ndërmarrja hungareze Horwath HTL, ka bërë 

planifikimin e ndërtimit të golf terreneve të përcjellur me komplekse hoteliere në zonën e 

liqenit të Shasit. Kjo kompani e ka cilësuar këtë lokalitet si një ndër lokalitetet më të mira, 

në të gjithë kontinentin Evropian, për ndërtimin e një golf kompleksi për arsye klimaterike, 

liqenit dhe peisazhit natyror (Horwath HTL, 2013).  

Fotografia 10: Projekti i ndërtimit të terrenit të golfit në zonën e liqenit të Shasit 

 

Burimi: Horwath HTL (2013: 9)  

Përveç planit për ndërtimin e resortit për sportin e golfit, ekzistojnë edhe dy plane në zonën  

Plazhit të Madh, për ndërtimin e resorteve  hotelierike me terrene sportive të fushave të 
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futbollit. Pasi që ky vend gjendet në buzë të detit Adriatik plani është që këto resorte në 

stinën e verës të ushtrojnë veprimtarinë turistike, dhe të ofrojnë produkte të turizmit 

bregdetar, ndërsa në sezonin dimëror të ofrojnë produkte të turizmit sportiv në fazat 

përgatitore. 

Fotografia 11: Terrenet sportive në Plazhin e Madh 

 

Në zonën e Plazhit të Madh, ekzistojnë terrenet për sportin e tenisit, ku mbahen turne të 

kampionatit të Malit të Zi, për të gjitha moshat, turne regjional për moshën deri në 16 vjet, 

si dhe vitin e fundit është mbajtur turneu parakualifikues i grupit D për konkurencën e 

Kupës Davis për femra, ku si konkurente ishin shtetet. Një ndër shtetet prezente ishte edhe 

Danimarka me tenisten më të njohur të saj, dhe numri pesë në WTA listen Wozniacki 

Caroline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.wtatennis.com/players/player/12631/title/caroline-wozniacki
http://www.wtatennis.com/players/player/12631/title/caroline-wozniacki
http://www.wtatennis.com/players/player/12631/title/caroline-wozniacki
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Fotografia 12: Terreni sportiv i tenisit në Plazhin e Madh 

 

Plazhi i Madh i cili ka në gjatësi të pandërprerë prej 12 km, dhe shpejtësia e erës në 

periudhën qershor-shtator është rreth 50 kph/30 mph. është shpallur nga revista prestigjioze 

ndërkombëtare New York Times (13.01.2010) në vitin 2010 si vendi në Top 30 vendet 

botëror për ushtimin e sportit Kite Surf, nga e njëjta revistë (17.01.2013),  për vitin 2013 u 

shpall si vendi në Top 10-shin botërorë për ushtrimin e sportit Kite Surf. Pasi që zhvillimi i 

këtij lloj sporti ka ecur me hapa shumë të shpejtë, mund të themi se, sot Ulqini mund të 

renditet në pesë vendet më të mira botërore për ushtimin e sportit Kite Surf. 

Faqja e internetit e sporteve ekstreme më e njohur në botë http://www.xtremespots.com/, e 

përshkruan Plazhin e Madh të Ulqinit si vendi ku fitohet shumë energji positive, dhe ku 

është e sigurt se ju do të keni një eksperiencë të paharrueshme. 

Ky lloj i sportit në ujë ushtrohet në deltën e lumit Buna, në mes të ishullit Ada dhe Plazhit 

të Madh, për arsye se kushtet klimaterike dhe era e pasdites me dallgët e detit e bëjnë këtë 

vend si më të mirin për ushtrimin e këtij lloji të sportit. Ky lloj sportit ofrohet si produkt së 

bashku me produktin e turizmit bregdetar. Këtë produkt turistik kryesisht e ofrojnë plazhet 

në bashkëpunim me operatorët ndërkombëtarë nga Gjermania dhe Sllovenia. Ndërmarrjet 

turistike nga këto vende trajnerët e tyre organizojnë kampionate dhe bëjnë trajnimin e 

personave të interesuar që dëshirojnë të merren apo ta kenë si lloj atraksioni këtë lloj sporti. 

Ky është lloji i sportit më atraktiv i sezonit veror i ndjekur në masën 95% nga turistët e huaj 

përendimorë. Ky lloj i turizmit sportiv ka rritjen më të madhe dhe më të shpejtë nga të 

gjitha produktet e tjera turistike. Kitesurf-i, është produkti me çka Ulqini po njihet në 

tregun turistik më të gjerë se ai rajonal. Faktorët natyrorë janë ato që e bëjnë këtë vend ndër 

më të mirët në kontinentin Evropian për zhvillimin e këtij aktiviteti sportiv. Për tërheqjen e 
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sportistëve të tjerë në këtë fushë, nuk nevojiten investime përveç promovimit të këtij 

produkti në tregjet globale. 

Në fotografinë 13 janë të paraqitur kilometrat e fundit të Plazhit të Madh. Vendi ku më së 

shumti gjatë periudhës verore ushtrohen aktivitetet sportive kitesurfing.  

Fotografia 13: Kitesurfing sporti në Plazhin e Madh 

 

Zonat ku ofrohet produkti i turizmit sportiv janë zonat më të frekuentuara turistike në 

Ulqin, ku njëherit ushtrohet veprimtaria edhe e turizmit bregdetar. Pasi që zona e ushtrimit 

të veprimtarisë së turizmit sportiv dhe turizmit bregdetar është e njëjtë, mund të themi se 

këto dy lloje të turizmit duhet të jenë bartës të zhvillimit të industrisë së turizmit në Ulqin, 

dhe zhvillimit ekonomik në përgjithësi në shërbim të rritjes së mirëqenies së banorëve. 

Turizmi i vrojtuesve të shpezëve - nuk do të sjellë ndonjë ringjallje të një destinacioni 

turistik sa i përket zhvillimit të industrisë së turizmit, por ai mund të rrisë numrin e 

vizitorëve, nëse në atë destinacion ka zogj që mund të jenë interesant për këto grupe të 

synuara. Lloji i turistëve që si hobi e ka vrojtimin e zogjëve janë adhurues të natyrës që në 

shumicën e rasteve bëjnë turizëm natyror dhe kanë një nivel të lartë të jetesës. Ky lloj i 

turizmit që bënë pjesë te turizmi me qëllime të veçanta, dhe mund të tërheq edhe turistë të 

grupmoshave të reja, veçanërisht grupet e studentëve, por grupet e studentëve duhet të 

pajisen me pajisje adekuate (teleskopë, dylbi etj...). Përveç biletave dhe angazhimit të 

udhëzuesve, këtyre grupeve mund t‟u shiten edhe shërbime hotelierike dhe shpesh 

shërbimet e akomodimit (qoftë në posedim ose kontrollë nga jashtë). 

Këtë produkt turistik Ulqini e ofron në zonën e kripores. Pas falimentimit të ndërmarrjes 

për prodhimin e kripës natyrore nga uji i detit, zona e Kriporës së Ulqinit merr një kahje 

tjetër zhvillimore. Roli i kësaj zone me një hapsirë prej 14,5 km
2
 ishte i dyfishtë, rezervatet 

për prodhimin e kripës natyrore dhe rezervati i zogjëve. Pasi që tani kripa nuk prodhohet, 

këto rezervate të kripës shërbejnë për ushqimin e zogjëve që jetojnë në këtë zonë. Sipas 
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ornitologëve kjo zonë është ndër tre vendet më të rëndësishme në kontinentin Evropian për 

shumimin, pushimin qëndrimin dhe shtegtimin e shpezëve të llojeve të ndryshme 

(Schneider-Jacoby & Stumberger, 2012: 120). Në fazë është procedura e regjistimit të kësaj 

zone në listën Ramsar, dhe pastaj edhe në Habitatin Emerald të Konventës së Bernit. Me 

këto dy vendime bëhet mbrojtja e kësaj zone, e cila së bashku me liqenin e Shasit dhe 

grykën Buna, janë bazat kryesore të zhvillimit të këtij lloji të turizmit në Ulqin (Schneider-

Jacoby & Stumberger, 2012: 210-215). 

Ulqini zë një vend të rëndësishëm në hartën Evropiane të të dashuruarve pas shpendëve dhe 

ornitologëve. Sepse, në këtë fushë vizitorët mund t‟i gëzojë vëzhgimi i rreth 240 lloje të 

zogjve, e cila është sa gjysma e regjistruar në Evropë, duke përfshirë edhe specie shumë të 

rralla: pelikani, kormoran, lloj zogu me këmbë të gjata, flamingosët etj... 

Në rajon e më gjerë, ka habitate ku numri i specieve është më i lartë, por ajo që Kriporja 

pavarësisht nga gjithë të tjerët është cilësia e specieve dhe numri i madh i llojeve të tyre. 

Kriporja është e rëndësishme për migrimin e këtyre specieve (Schneider-Jacoby & 

Stumberger, 2012: 210). 

Në mbi 15 km
2
 gjenden rreth 3% e numrit të përgjithshëm botëror  të Pelecanus crispus  

ose 3% e sasisë botërore të Crushers Limosa, ose e njëjta përqindje e Redfooted Sandpipers 

Tringa erythropus! Në Kripore kanë foletë 55 specie të zogjve, që është gati gjysma e 

numrit të përgjithshëm të mbarështimit të shpendëve ujorë në të gjithë rajonin. 

Sipas faqes së intrnetit të kompanisë që udhëheq këtë zone10, rezultatet e regjistrimit të 

shpendëve gjatë periudhës së dimrit, i cili është kryer në Kripore nga viti 1999, tregojnë 

praninë e rreth 20,000 zogjve çdo vit, pavarësisht nëse pishinat janë të mbushura me ujë 

apo jo. 

Megjithatë, periudha më e bukur në Kripore është pranvera. Migrimi i hershëm sjell tufa të 

mëdha kopesh dhe të dendura të rosave, posaqërisht Rosa e marsit, ose në latinisht Anas 

querquedula, vjen në numër më të madh, madje edhe deri në 1200 copë në orë. Këto 

shpezë vijnë të lodhur nga fluturimi nëpër detin Adriatik, dhe aterojnë në këtë tokë për t‟u 

ushqyer dhe për të rinovuar energji për rrugën në veri. Të afërmit e saj Teal, Enes crecca, 

tepër të lodhur nga shumë orë fluturimi gjithashtu ju bashkangjiten këtyre. Ato bashkohen 

në tufat me Anas acuta dhe patat e egëra Enes Penelope, të cilat në Kripore kalojnë dimrin 

edhe si arsye për t‟iu shmangur gjuetarëve jolegalë lokalë. 

Gjithashtu, mijëra lejlekë vendstrehimin e kanë në Kripore. Tufat e tyre janë më të vogla, 

por kjo nuk do të zvogëlojë interesin për mbrojtjen e tyre. Shumica e tyre kanë një status të 

                                                           
10

 http://solana-ulcinj.me/park-prirode/posmatranje-ptica 
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pafavorshëm të ruajtjes, dhe numri i tyre po ulet më shpejtë se grupet e tjera të zogjve, 

kryesisht për shkak të humbjes së habitatit. 

Dhjetëra mijëra dallëndyshe, Kriporen e përdorin si një vend pushimi gjatë kthimit të tyre 

nga Afrika. Herbalist, Saxicola rubetra, Yellow Wagtail, Motacila flava, Flycatcher 

Muscicapa striata dhe Pipit Anthus pratensis, vijnë në tufat nga 10.000 copë në ditë! 

Kriporja gjatë pranverës është stacion për më shumë se 40.000 zogj në ditë. Kushtet e 

jashtëzakonshme gjatë pranverës zëvendësohen së shpejti me të nxehtit djallëzor të verës, 

lufta për ngritjen e zogjëve të porsalindur dhe, më vonë, përgatitjen e tyre për largimin në 

zonat më të nxehta dimërore. Dinamika është e pranishme kudo në ajër. 

Në vjeshtë, shumica e shpezve përgatitet për të udhëtuar në jug, dhe zogjët e lodhur nga 

Siberia dhe Evropa Veriore, do të gëzojnë gjatë dimrit në një dimër mesdhetar, me shi me 

pak acar, por edhe për të mbijetuar erërat, stuhitë, dhe të ftohtit nga malet përreth. 

Në fotografinë 14 janë të paraqitur flamingosët. Një specie e re, të cilët qetësinë viteve të 

fundit e kanë gjetur në bazenet e kriporës së Ulqinit, dhe aty jetojnë gjatë gjithë vitit 

kalendarik. 

Fotografia 14: Flamingosët në zonën e Kripores 

 

Pasi që prania e llojeve të ndryshme të shpezëve është gjatë gjithë vitit, dhe atë me një 

numër shumë të lartë, atëherë kjo zonë mund të jetë interesante për vizitorët gjatë gjithë 

stinëve vjetore. 
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Turizmi shëndetësor - paraqet udhëtimin në vende të caktuara, ku rolin kryesor e luan kura. 

Me kurë do të kuptojmë një trajtim kurues, gjatë të cilit përdoren mjete të ndryshme 

kurative. Qëllimi i udhëtimeve dhe i pushimit në turizmin shëndetësor, kushtëzohet nga 

nevoja dhe kërkesa të veçanta për shëndetin.  

Mjekësia moderne në fazën e tanishme të zhvillimit ka ndryshuar qëndrimin e saj ndaj 

njeriut. Njerëzit nuk trajtohet më si komplekse të ndryshme diagnostike, dhe analiza 

patologjike – anatomike, por si entitet kompleks biologjik, si anëtar i shoqërisë me një sërë 

vështirësishë psikologjike, sociale, ekonomike dhe natyrës emocionale, dhe ndikimeve të 

jashtëzakonshme të çrregullimeve shëndetësore. Qëllimi i këtij produkti është që t‟i 

mundësohet njeriut të sëmurë për t'u kthyer në jetën aktive, dhe t‟i kthehet ekuilibri 

psikofizik dhe social. Ky produkt mbulon  gjithë spektrin e aktiviteteve mjekësore, si dhe 

aktivitetet të cilat nuk kanë një natyrë mjekësore, por arrijnë efekte të tilla. Në këtë proces, 

e gjithë tendenca është në përdorimin më pak të medikamenteve mjeksore, dhe përdorimi 

në rritje të faktorëve natyrorë siç janë: ujit, ajrit, koha e mirë, stërvitja, relaksimi 

psikologjik dhe fizik në natyrë, dhe aplikimi i formave të ndryshme të terapisë, veçanërisht 

në ujërat shëndetsor ose deti. Turizmi si një fenomen social bazohet në përdorimin intensiv  

të këtyre elementeve, me të cilat përfaqëson një faktor të rëndësishëm të kujdesit 

shëndetësor parandalues dhe rehabilitues, por dhe kurativ. Para së  gjithash, për arsyet e 

mësipërme në fazën e tanishme të zhvillimit, turizmi shëndetësor gjithnjë e më shumë po 

kthehet në një fenomen global, në të cilin përfshihen në masë të madhe popullsia. Për më 

tepër ky fenomen, veçanërisht në forma të turizmit shëndetësor, gradualisht shkon përtej 

nevojave dytësore apo ”luksoze”, dhe po bëhet një nga nevojat ekzistenciale biologjike të 

njeriut modern, përdorimi i të cilave imponon arritjen e një shkalle të kulturës shëndetësore 

(Geic S., Geic J., & Cmrlec A., 2010: 217-324) . 

Ulqini, i ka potencialet natyrore për zhvillimin e produkteve turistike nga turizmi 

shëndetësor, sepse natyra e tij është e pasur me këto mjete kurative: 

Uji i detit - në Ulqin  ka salinitetin rreth 32gr/l, si dhe është i pasur me sasi të shumta 

mineralesh dhe makroelementesh si: K, Li, Sr, Rb, Ca, Mg, Al, Fe, Si, S, P. Gjithashtu, 

edhe pjesëza të mikroorganizmave nga uji i detit, alga dhe olaktore, me shkatërrimin e të 

cilëve krijohen aminoacidet. Për këto shkaqe, përdorimi në mjeksi është shumë i madh, për 

qëllime balneare, si edhe për shërimin e sëmundjeve të reumatizmit, sëmundjeve 

neurologjike, gjendjeve kirurgjikale dhe posttraumatizimale (Karamanaga, 2003: 48). 

Ujërat minerale - i kanë burimet në lokalitetin e Plazhit të Grave, në lagjen Liman, dhe në 

Valdanos. Më i njohur është ky i pari, për arsye se në këto dy lokalitetet e tjera nuk bëhet 

shfrytëzimi. Bëhet fjalë për ujin sulfurik mineral të tipit natrium-hlorid, me mineralizim 

prej 17,0 mg/l dhe temperaturë 14,5°C, domethënë bie në ujrat e ftohta minerale. Uji 
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mineral në plazhin e Grave rrjedh në det, i cili në kombinimin me diellin dhe rërën është 

dëshmuar se ka veti të jashtëzakonshme mjekuese të këtij mikrolokaliteti, e këtë e dëshmon 

vizita për çdo vit e më shumë e vizitorëve. Me një shfrytëzim të kontrolluar ky ujë mineral, 

sikur një banjë, do të mund të shfrytëzohej për shërimin e sëmundjes së gjëndrës tiroide, 

shërimin e sëmundjeve të lëkurës, sëmundjeve kronike gjinekologjike, me theks të 

posaqëm në sterilitetin primar dhe sekondar, dhe sëmundjeve pulmonare (Karamanaga, 

2003: 49).  

Uji mineral shfrytëzohet për të pirë, duke u larë mu në burimin e tij të Plazhit të Grave, ose 

përdoret për pirje dhe shërim të sëmundjeve të abdomenit. Shkuarja për larje  apo pirje 

zakonisht është në periudhat e hershme të mengjesit. 

Rëra - e plazheve të Ulqinit është shumë e imët me fraksione prej 150-250 mikronë, dhe me 

një  përbërje prej 85% të pastër mineralesh. Rëra gjendet në sasi të mëdha me  gjerësi deri 

në 200 m nga bregu i detit. Gjithashtu, edhe fundi i detit është i mbuluar me rërë. Nga ana 

kimike, rëra e Ulqinit ka rreth 30 minerale të ndryshme, e shumë prej tyre janë të rralla siç 

janë: rubidijumi, cenzijumi, strancijumi, etj. Gati një e treta e rërës është e përbërë nga 

karbonatet, më shumë kalcit dhe folomit, ka një radioaktivitet të lehtë dhe poliminerale. 

Shfrytëzimi i rërës për qëllime terapie, quhet psamoterapi. Indikacionet për përdorimin e 

rërës janë te sëmundjet kronike të sistemimit lokomotor, sëmundjet reumatike dhe 

neurologjike, sëmundjet kronike gjinekologjike, sëmundjet e gjëndrës tiroide, si dhe 

sëmundjet e organeve respiratore në kombinim me terapi të tjera (Karamanaga, 2003: 50). 

Vegjetacioni - i Ulqinit është një vegjetacion mesdhetar. Kompleksi më i madh i pyllit të 

pishave shtrihet nën lokalitetin e kodrës Pinjesh, deri në Plazhin e Vogël. Në këtë brez 

është edhe guri me burimin e ujit të sulfurit me veti shëruese, i quajtur Shpella e Qelbët (sot 

Plazhi i Grave). Në këtë pjesë shumë vizitorë shkojnë për qëllime kurative për një inhalim 

natyror ose aerosol, terapia e cila zakonisht bëhet me një shëtitje në mëngjes ku kombinimi 

i aromës së pishave dhe detit janë të dobishme për një inhalim natyror, si dhe sëmundjet 

bronkinale.  

Peloidi (balta shëruese minerale) - gjendet në lokalitetin e Zogajve, Shtojit, është shumë e 

yndyrshme dhe me ngjyrë të zezë, me një strukturë kolorike të lehtë. Ph 8,4-8,5 me shije të 

njelmët, me aromë të oksigjen-sulfurit. Dendësia është 1,40 g/ml. Sipërfaqja ku gjendet 

peloidi është 9m
2 

dhe e mbuluar me rërë e  dhe. Rezervat e tija vlerësohen në rreth 350000 

m
3
. Peloidi i Ulqinit është i hulumtuar në dy raste, herën e fundit në vitin 1985 nga ekipi i 

përbashkët nga Sarajeva, Zagrebi dhe Beogradi, kur u hartuan për shfrytëzimin e faktorëve 

natyrorë të Ulqinit, si dhe për ndërtimin e Qendrës për Turizëm Shëndetësor në Ulqin, dhe 

në Plazhin e Madh. Ky i fundit duhet të jetë vendi ku duhet të aplikohet peloidoterapia. 

Kushtet për formimin dhe rigjenerimin e peloidit janë ideale: afërsia e detit, vegjetacioni i 
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përafërt i bujshëm, prezenca e planktoneve, guacave, kërmijve. Peloidoterapia, paraqet një 

metodë me rëndësi të mjekësisë fizikale, e cila ka një aplikim të gjerë për mbajtjen e 

shëndetit dhe formës fizike. Indikacionet për përdorimin e peloidoterapisë janë te 

sëmundjet e inflamacioneve lokale, në proceset regjenerative, artritet, artroza, periarteriti, 

spondilozat, diskopatia. Gjithashtu ka përdorim në dermatologji, për efekte kozmetike dhe 

kurative (Karamanaga, 2003: 51). 

Turizmi i shëndetit sot është një sektor i rëndësishëm turistik, i cili do të ketë rëndësi më të 

madhe në të ardhmen. 

Për arsye të mungesës së investimeve në këtë produkt turistik, zhvillimi i tanishëm varet 

vetëm nga faktorët natyrorë. Baza e krijimit të këtij produkti turistik në Ulqin, është vetë 

natyra dhe mbrojtja e ekosistemit nga devastimi. Përmes burimeve natyrore që i ka Ulqini, 

mund të ofrohen produktet turistike për shërimin e sëmundjeve të lartpërmendura, çka 

ardhja e turistëve për këto qëllime është individuale, dhe i rekomanduar nga mjekët e 

klinikave të rajonit Ballkanik që e njohin këtë vend. Ekziston mangësia e shitjes së këtij 

produkti nga organizatorët e shitjeve të produkteve turistike të Ulqinit në tregjet rajonale 

turistike. Revalorizimi i këtyre produkteve nuk është e mundur pa tërheqjen e investimeve 

për ndërtimin e kapaciteteve hoteliriere-turistike, që veprimtarinë parësore do ta kenë 

turizmin shëndetësor, me produktet shëndetësore që i ofron vetë natyra e Ulqinit.  

Turizmi shkencor dhe kongres turizmi (MICE) -rritja dhe qytetërimi modern, rritja e 

mundësive të komunikimit në nivel ndërkombëtar, rritja e të dhënave të informacionit, e ka 

bërë të domosdoshme mbajtjen e kontakteve të njerëzve në mes njëri-tjetrit. Tubimet 

shkencore, dhe kongreset luajnë një rol kryesor për këtë qëllim, i cili është mjeti i 

komunikimit më i mirë për shkëmbimin e përvojave, këmbimin e ideve si dhe zbulimin e 

produkteve të reja.  

Për t‟u angazhuar në turizmin MICE, destinacioni duhet të ketë ambiente (salla 

mbledhjesh), me kapacitet të mjaftueshëm për akomodimin e grupeve të mëdha të 

vizitorëve, dhe një larmi strukturash të tjera që mund t‟i shërbejnë me stafin dhe pajisjet e 

duhura grupeve me madhësi të ndryshme, dhe të kujdesen për plotësimin e kërkesave të 

shumëllojta, dhe ku mund të shkohet me mjete të transportit lokal. Këto ambiente duhet të 

kenë mundësinë dhe kapacitetin për të plotësuar kërkesat e ndryshme për ushqim dhe pije. 

Gjithashtu, ai duhet të sigurojë mundësinë për përdorimin me lehtësi të shërbimeve publike, 

dhe shërbime mbështetëse të tilla si: energjia elektrike, uji, komunikimet, ICT-ja, 

transportimi me kamion dhe transporti, shërbimet mjekësore, siguria, publikimi, 

marketingu dhe logjistika.  

Zakonisht, ofertat për veprimtaritë MICE, bëhen nga zyrat e specializuara në organizimin e 

konferencave që janë ngritur në vende dhe qytete të ndryshme. Këto grupe janë krijuar me 
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qëllim të përgatitjes së ofertave për veprimtaritë MICE. Ky nënsektor është i njohur për 

proceset e planifikimit gjithëpërfshirës dhe klientelën kërkuese. 

Tregu MICE, varion në madhësi dhe në interesa. Ndërsa, grupet e mëdha që mund të arrijnë 

në disa mijëra pjesëmarrës mbizotërojnë në veprimtaritë e rëndësishme, ka edhe grupe më 

të vogla, por të shumta që numërojnë nga më pak se dhjetë persona deri në disa qindra. 

Në Ulqin, mbahen disa aktivitete me vite radhazi nga dega e këtij lloji të turizmit. Në 

Ulqin, tash dhjetë vite me radhë mbahet Panairi Ndërkombëtar i Librit, i cili organizohet në 

sezonin e verës, atëherë kur fluksi i turistëve është më i madh. Në këtë panair marrin pjesë 

mbi 50 shtëpi botuese, kryesisht nga viset shqiptare dhe rajoni. Ky panair ndikon në rritjen 

dhe larminë e ofertës turistike verore, dhe gjatë kësaj periudhe vijnë intelektualët të njohur 

të rajonit në kuadër të organizimit të “Kalimerës poetike”,  e cila organizohet si pjesë e 

programit organizativ të Panairit Ndërkombëtar të Librit. 

Gjatë periudhës para sezonale, dhe pas sezonale në Ulqin, për çdo vit mbahen konferenca 

ndërkombëtare mbi mbrojtjen e ekosistemit, ku si organizator janë organizatat 

ndërkombëtare në bashkëpunim me ato lokale dhe rajonale. Nga lëmia e shkencave 

ekonomike mbahet konferenca vjetore shkencore me një traditë shtatë vjeçare me radhë. 

Kjo conference, ka një rol rajonal dhe e frekuentojnë deri në 300 studentë dhe studiues. 

Gjithashtu, nga vit i kaluar ka filluar të mbahet konferenca shkencore e  popullit Jevrej, mbi 

teologun e njohur të tyre Sabataj Cevin. Kjo konferencë organizohet nga Universiteti i 

njohur Izraelit ”Ben-Gurion University of the Negev”. Konferenca, organizohet çdo vit në 

Ulqin. Nga viti 2015, me karakter vjetor do të mbahet edhe Green Culture Festival, një 

festival shkencor mbi zhvillimin e ekonomisë së gjelbër. 

Ky lloj i turizmit nuk mund të ketë ndikim në rritjen dhe zhvillimin e turizmit në Ulqin, por 

mund të ofrohet si produkt për rritjen e larmisë së ofertës turistike gjatë sezonit turistik 

veror, apo mundësinë për zgjatjen e sezonit turistik në periudhën para dhe post sezonale.  

7.3.3. Turizmi natyror/Ekoturizmi 

Shoqëria ndërkombëtare të ekoturizmit (TIES), në faqen e saj të internetit 

https://www.ecotourism.org/what-is-ecotourism, turizmi natyror përkufizohet si ”udhëtim 

pasionant në zonat natyrore ku është i ruajtur mjedisi, traditat e popullsisë lokale, duke 

përfshirë edhe zbavitjet nëpër natyrën”.  

Deri tani Ulqini është vlerësuar nga shumë operatorë dhe vizitorë ndërkombëtarë, për 

natyrën e tij të bukur, e cila konsiderohet si pika më e fortë për zhvillimin e industrisë së 

turizmit në Ulqinit. Gjithashtu, edhe slogan i Malit të Zi Wild Beauty, është i bazuar në 

natyrën e virgjër dhe peisazhin e bukur që e ka Ulqini, dhe qytetet  tjera turistike të cilat 
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konsiderohen si pasuria e tij më e madhe, pas karakterit të tij mistik dhe të panjohur. 

Turizmi i natyrës, dhe turizmi rural në Ulqin paraqet këto karakteristika: së pari, larmia 

gjeografike e territorit të tij, i përfaqësuar nga një varg malesh, liqeni dhe lumi, të 

shoqëruara nga një biodiversitet i pasur i florës dhe faunës, është një potencial i madh për 

zhvillimin e turizmit të natyrës, dhe turizmit rural në Ulqin. Së dyti, komunitetet vendore 

që banojnë në afërsi të shumicës së burimeve natyrore, të cilët ende ruajnë një stil jetese 

tradicional dhe kanë një trashëgimi kulturore të pasur, janë një vlerë e shtuar për këto 

pasuri natyrore për zhvillimin e turizmit të natyrës, dhe turizmit rural në Ulqin. Së treti, 

zonat natyrore dhe rurale në Ulqin, ofrojnë mundësi për zhvillimin e turizmit rural, 

ekoturizmit dhe veprimtarive në natyrë (hedhje me parashutë sportive, vozitje me mini 

aeroplan, çiklizmi, ecja në natyrë (hiking), shëtitja me kuaj me shalë, kampingje, turet 

studimore, etj). Disa prej këtyre veprimtarive janë motivi kryesor i vizitave nga vizitorët e 

huaj në zonat natyrore. Së katërti, sipas planit zhvillimor është planifikuar ndërtimi i dy 

lagjeve luksoze, me qëllim të zhvillimit të turizmit natyror në zonën përreth liqenit të Shasit 

me një numër prej 700 shtretërish. 

Kërkesa për aktivitete në natyrë po rritet në tregun gjenerues, kështu që kjo do të ketë 

ndikim edhe në rritjen e kërkesës edhe për turizmin natyror në Ulqin. 

 
Fotografia 15: Parashikimi i hotelit Sasko Lake Resort & Residences 

 

Burimi: Walter Hoffelner, (2009: 65) 
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Në zonën e liqenit të Shasit janë të parapara për ndërtim dy lagje dhe hotele rezidente që si 

produkt parësor do të ofrojnë turizëm natyror. Në fotografinë 15, është i paraqitur ndërtimi 

i një prej kapaciteteve hotelierike në zonën e liqenit të Shasit. Fillimi i ndërtimit të këtyre 

hoteleve pritet të filloj në vitin 2016/2017, dhe do të ndërtohen deri në vitin 2022. Me 

hapjen e këtyre dy lagjeve dhe hoteleve rezidente do të përmirësohet cilësia e ofrimit të 

buajtjeve, për këtë lloj të turizmit dhe rritja e cilësisë së vizitorëve të cilët kanë fuqi 

shpenzuese më të madhe. 

Qëllimi kryesor i zhvillimit i këtij lloji produkti turistik është zhvillimi ekonomik i zonave 

rurale, ulja e nivelit të papunësisë, zhvillimi i infrastruktures në zonat rurale, rritja e 

prodhimtarisë bujqësore, integrimi në formë të klastereve të ndërmarrjeve turistike, me ato 

të buqësisë duke rritur dhe përmirësuar ofertën turistike. 

7.3.4. Turizmi kulturor, festivale, ngjarje dhe fetar 

”Turizmi kulturor është një zhanër i turizmit i bazuar në kërkimet për eksperienca kulturore 

të reja, si dhe pjesëmarrjen në to, qofshin ato estetike, intelektuale, emocionale, apo 

psikologjike” (Stebbins, 1996: 948). Ky përkufizim përfshin një shumëllojshmëri të 

formave kulturore, duke përfshirë historinë, fenë, artin, arkitekturën dhe elemente të tjera 

që kanë kontribuar në formimin e kulturës specifike të rajonit të vizituar. 

Turizmi kulturor ka për qëllim final organizimin e pushimeve kulturore, i cili përfaqëson 

një turizëm të tipit udhëtues, që përshkon shumë vende të panjohura më parë dhe në interes 

të veçantë të qyteteve antike, ekspozita, manifestime, shfaqje artistike etj. 

Vizitat dhe kontaktet me popujt dhe qytetërimet e tjera, e pasurojnë njohurinë e vizitorëve 

mbi trashëgiminë kulturore, duke e ndihmuar ndërkohë, edhe në përhapjen e kulturës së 

kombit të tij apo të vendit ku jeton ai. 

Turizmi i festivaleve dhe ngjarjeve ka për qëllim vizitën e një qyteti për një ngjarje të 

caktuar e cila do të ndodhë në një periudhë të caktuar kohore. Shumica e turistëve 

detyrohen ta vizitojnë atë destinacion turistik, për arsye të ndodhive që organizohen dhe jo 

si rezultat i dëshirës për ta vizituar. 

Gjithashtu edhe turizmi fetar ka për qëllim vizitën e një qyteti për një ngjarje të caktuar, siç 

janë objektet e vjetra të kultit. 

Edhe pse nuk është qëllimi kryesor i vizitës në Ulqin, arkeologjia/trashëgimia/kultura, 

mund të identifikohen si pikat e forta kryesore të Ulqinit, në studime të ndryshme te kryera 

me vizitorë dhe industrinë e udhëtimeve nga tregjet e huaja. Turizmi kulturor, festivale, 

ngjarje dhe ai fetar në Ulqin karakterizohet me këtë gjendje: së pari, vendet e qytetit të 

vjetër (Kalaja) të Ulqinit, dhe qyteti i vjetër i Shasit janë atraksione simbol, të ndjekura nga 
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një varg atraksionesh historike dhe kulturore, si dhe monumentesh. Së dyti, atraksionet 

kulturore dhe të trashëgimisë, edhe pse janë shumë tërheqëse gjatë gjithë vitit, ato nuk 

vizitohen gjatë gjithë vitit. Vizitat zhvillohen kryesisht në stinën e verës, në të dy muajt maj 

dhe gusht, dhe në muajt paraardhës dhe pasardhës. Vizitat në sezonin e pikut lidhen me 

pushimet verore dhe turizmin bregdetar, por në numra të pakonsiderueshëm në shtator dhe 

tetor, ndërsa numri i tyre pothuajse bie fare në sezonin dimëror, nga nëntori deri në mars. 

Së treti, historia e reformatorit të librit të shenjtë të popullit Jevrej, Sabataj Cevi, i cili ditët 

e fundit të jetës së tij i kaloi në qytetin e vjetër të Ulqinit, mund ta bëjnë këtë vend, si 

destinacionin më të vizituar religjioz botëror nga izraelitët. Së katërti, vizita e tregut të 

robërve, apo të Miguel des Servantes. Së pesti, mbajtja e festivaleve kombëtare, dhe 

koncerteve ndërkobëtare, janë si bazë e tërheqjes së turistëve në periudhën e sezonit veror. 

Së gjashti, ngjarjet e organizuara në periudhën e pranverës dhe vjeshtës (Dita e shegës, dita 

e verës, dita e diasporës), përmirësojnë rritjen e numrit të vizitorëve turistikë në periudhën 

jashtë sezonale.  

Zhvillimi i këtij lloji të turizmit në Ulqin, varet nga faktorët shoqërorë. Ulqini, si qytet i 

lashtë Ilir me histori 2,5 mij vjeçare, me dy qytete të vjetra brenda teritorit të tij, me një 

tradhëgimi të pasur kulturore historike dhe kulte fetare, ka çka t‟u ofrojë vizitorëve që vijnë 

në Ulqin për këtë qëllim, si dhe atyre që vijnë për lloje të tjera turistike. 

Karakteristikë e veçantë e ofertës turistike të çdo kombi, rajoni, apo qyteti është identiteti 

kulturor me të cilin njihemi në tregun rajonal. Atë se çfarë e bën një vend të ndryshëm nga 

tjetri, ose me çka një qytet dallohet nga një qytet, është kultura e popujve dhe grupeve 

etnike, gjuha, historia, monumentet kombëtare, arti, besimet fetare, zakonet, dhe të gjitha 

ato vlera të veçanta lokale kulturore, që nuk ekzistojnë askund tjetër në një marrëdhënie të 

tillë me karakteristika të tilla, siç ekzistojnë në rethin e ngushtë dhe  më të gjerë të Ulqinit. 

Kultura në fushën e turizmit kuptohet si një vlerë e cila mban turistët, e cila varet dhe pa të 

cilat nuk mund të zhvillohet, pavarësisht nëse ajo është pjesë përmbajtëse apo shoqëruese e 

ofertës turistike. Megjithatë, është e rëndësishme që punëtorët në industrinë e kulturës atë 

të kuptojnë dhe të fillojnë për të zhvilluar një politikë të re të biznesit, që potencialet 

kulturore të Ulqinit dhe rrethinës t‟i aktivizojë dhe t'i bëjë ata mjaft tërheqëse, me qëllim të 

zhvillimit të kërkesës së tregut të turizmit për ta. Vetëm atëherë, ne mund të flasim për të 

zhvilluar dhe dizajnuar marrëdhëniet në mes të kërkesës dhe ofertës së produkteve kreative, 

në tregun rajonal. E gjithë kjo duhej ndjekur dhe në marrëdhënie partneriteti të bazuar te 

respekti reciprok, dhe mbi të gjitha, njohja dhe vlerësimi i trashëgimisë kulturore lokale, 

historisë, kujtesës kolektive, fjalës  - e identitetit kulturor. 

Përgjigjja në pyetjen „„kush jemi”, është bazë e fortë dhe solide e çdo strategjie zhvillimore 

lokale, dhe në veçanti oferta specifike turistike bazuar në karakteristikat e burimeve 
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kulturore lokale. Nëse, zgjidhjen për pyetjen "kush jemi", e lëmë në procesin publik të 

ripërcaktimit të identitetit kulturor kombëtar, rajonal dhe lokal, ka një tjetër pyetje të 

rëndësishme. Ajo i referohet burimeve të shumta kulturore në dispozicion të komunitetit – 

qoftë shtetërore, rajonale apo qytetit  - e cila mund të aktivizohet si turistike. 

Është një listë e gjatë e të mirave materiale, dhe vlerave shpirtërore të Ulqinit, i cili në këtë 

komunitet mund të aktivizohet dhe të bëjë tërheqjen për turistët (Kalaja e Ulqinit dhe 

Shasit). Pa marrë parasysh se sa shumë janë, ato mund të grupohen në disa kategori: 

Folklori lokal i Ulqinit dhe rrethinës, përfshin jo vetëm muzikën folklorike, muzikë dhe 

valle, por edhe zakonet lokale, bindjet, kulturën, veshje, ushqimin dhe strehimin, zejet, 

specialitetet lokale të kuzhinës, enët specifike lokale, një mënyrë për të bërë prodhimet 

ushqimore autentike lokale, ose kulturën e punës në lidhje me aktivitetet rurale bujqësore, 

etj ... që ata mund të paraqesin për turistët. 

Trashëgimia monumentale, gërmimet arkeologjike, natyrore dhe pamja e qytetit të Ulqinit 

dhe rrethinës, janë shumë të rëndësishme për zhvillimin e turizmit kulturor në këtë rajon. 

Përveç monumenteve të veçanta kulturore (objekte të mbrojtura nga shteti dhe strukturat e 

tjera), arkeologjike, historike dhe të tjera të vendeve të veçanta, dhe vendbanime të tëra, 

trashëgimia kulturore përfshin si peisazhet urbane dhe rurale kulturore, si dhe subjektet 

kulturore (Qytetin e Vjetër Shasit dhe Qytetin e Vjetër të Ulqinit). Ata tregojnë për 

ndërveprimin e njeriut dhe natyrës, dhe të ilustrojnë zhvillimin e shoqërisë dhe të 

vendbanimeve me kalimin e kohës. Që turistët këtë larmi të kulturës ta kuptojnë mirë, 

duhet i informuar me të dhëna të hollësishme mbi origjinën e kulturës, mënyrën e jetesës, 

zakonet, besimet dhe zakonet e banorëve të tij, njerëzve të famshëm, të cilët kanë jetuar në 

të, dhe ngjarjet e rëndësishme historike që kanë ndodhur në ato vende. Trashëgimia 

kulturore, duhet t‟i ngjallë turistit një përvojë që do të mbahet mend me të dhëna me shkrim 

të cilat mund t‟i bartin. 

Arti bashkëkohor mund të jetë tërheqës për turistët, sidomos ngjarjet që zhvillojnë 

kreativitetin e ri, të tilla si festivale: teatër, muzikë dhe të tjerë. Muzika dhe spektaklet 

multimediale me rastin e jubileve dhe datave të tjera të rëndësishme, mund të jenë 

tërheqëse për turistët. 
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7.3.5. Implementimi i modeleve teorike të zhvillimit të qyteteve në zhvillimin e industrisë së 

turizmit  

Zhvillimi i turizmit i udhëhequr sipas modelit teorik të Zhvillimit Ekonomik Lokal, mund 

të bëhet përmes planifikimit të shfrytëzimit të avantazheve komparative – pozita 

gjeografike, valorizimit të trashëgimisë kulturore dhe historike, potencialeve ekzistuese 

ekonomike, përbërjes etnike, gjendjes së ambientit mjedisor dhe lidhjes infrastrukturore. 

Ulqini ka avantazhet më të mira komparative krahasuar me qytetet e tjerë përreth, për 

zhvillimin e turizmit bregdetar, turizmit me interesa të veçanta, dhe atij natyror. Këto 

përparësi bazohen në poziten gjeografike në të cilën gjendet ky qytet, si dhe në burimet 

natyrore të pashfrytëzuara që i posedon. 

Potencialet ekzistuese ekonomike të burimeve natyrore janë të mëdha. Planifikimi i 

shfrytëzimit të tyre në mënyrë efikase, ndikojnë në zhvillimin e suksesshëm të turizmit 

bregdetar, dhe turizmit me interesa të veçanta. Mosmenaxhimi i mirë i burimeve, rrezikon 

shkatërrimin nga ana e turistëve.  

Gjendja e ambientit mjedisor gjatë ndërtimit të komplekseve turistike duhet të ruhet nga 

devastimi, pasi që gjendja mjedisore aktuale është e ruajtur, dhe e pasur me florë dhe faunë. 

I gjithë planifikimi i zhvillimit të turizmit sipas modelit të ZHEL, do të ketë qëllimin e 

krijimit të kushteve të volitshme për rritjen ekonomike, zhvillimin ekonomik, dhe 

përmirësimin e cilësisë së jetës së popullatës. Koordinimin e këtij procesi duhet  ta udhëheq 

Bashkia e Ulqinit. Në këtë kontekst, vendimet për Zhvillimin Ekonomik Lokal duhet të 

merren nga institucionet së bashku me të gjitha palët e përfshira, të tilla si shoqatat, 

ndërmarrjet, etj. Pasi që Mali i Zi, nuk ka potencial financiar për valorizimin e burimeve 

natyrore të Ulqinit, institucionet publike nevojiten të krijojnë kushte më të mira për 

tërheqjen e investimeve për valorizimin e burimeve natyrore në zonat ku mund të 

zhvillohet turizmi bregdetar, turizmi me interesa të veçanta, dhe turizmi natyror. 

Institucionet publike duhet të jenë të vetëdijshme për kapacitetetin e autoriteteve të tyre. Në 

kuadër të këtyre kapaciteteve, të përpiqen për të ndihmuar zhvillimin ekonomik. Tërheqja e 

investimeve për valorizimin e potencialeve të tij bëhet përmes instrumenteve financiare, që 

administrata lokale ofron për zhvillimin e bizneseve. Këto instrumente janë në mënyrë të 

detajuar në titullin 2.2 dhe 3.3.  

Turizmi, para së gjithash është një veprimtari ekonomike, e cila ndihmon zonat lokale të 

zhvillohen drejt një destinacioni turistik.  Përmes Zhvillimit Ekonomik Lokal, lokalitetet 

mund të bëhen hapsira më të suksesshme për zhvillimin e turizmit. Sipas Pike, Rodriguez-

Pose dhe Tomaney (2010), një zhvillim i turizmit jo mirë i planifikuar, dhe një politikë 

lokale e gabuar, çon në dështimin e zhvillimit të një zone. Me anë të Zhvillimit Ekonomik 
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Lokal, janë katër elementet kryesore që mund të fillojë zhvillimi i një zone turistike: firmat 

vendase, investimet e brendshme, investimet në infrastrukturë, dhe aftësimi i të punësuarve 

(Pedrana, 2013: 93). Në mungesën e një ose më shumë prej këtyre elementeve, mund të 

paraqitet si rrezik në afat të gjatë, zhvillimi i qëndrueshëm i zonës. Një dobësi apo mungesë 

në funksionimin e  industrive lokale, mund të çojë në tërheqjen e firmave të tjera që 

veprojnë në këtë zonë, si dhe tërheqjen e investimeve të tyre në zona lokale. Investimet 

janë thelbësore për zhvillimin e zonës, si nga brenda ashtu edhe nga jashtë teritorit. Arsimi 

dhe aftësitë në mesin e njerëzve lokal dhe komunitetit, janë faktorë shtytës zhvillues në 

strukturën ekonomike lokale. Aftësitë lokale janë të lidhura edhe me forca lokale të punës. 

Në zonat ku nuk ka infrastrukturë të përshtatshme, dhe nuk ka një vullnet institucional dhe 

politik, për të ndërtuar ato, një industri mund të mos jetë mjaftueshëm e mbështetur për 

zhvillim.  

Ne tani do të diskutojmë se si katër elementet kryesore mund të ndihmojnë në zhvillimin e 

turizmit. Turizmi është i lidhur para së gjithash me krijimin e mundësive për të arritur deri 

tek ajo zonë. Në këtë pikë, roli i institucioneve dhe politikave publike, është shumë i 

rëndësishëm, me qëllim të krijimit të mundësive, dhe gjetjen e burimeve financiare për 

ndërtimin e rrjeteve të nevojshme të infrastrukturave aq sa të jetë e mundshme. Arsimi dhe 

aftësia e të punësuarve lokalë, së bashku me kulturën dhe traditat vendase, shpesh janë 

elemente që tërheqin turistët në një destinacion. Menaxhimi i turizmit duhet të jetë nga 

persona të arsimuar dhe me aftësi për të tërhequr sa më shumë njerëzit si turistë. Industria 

lokale duhet të organizohet për krijimin e produkteve të përbashkëta turistike, dhe 

promovimin e tyre në tregjet rajonale në funksion të tërheqjes më shumë të turistëve për ta 

vizituar Ulqinin. Gjithashtu, edhe investimet e brendshme nga potenciali financiar lokal 

janë thelbësore për zhvillimin e një zone. Pa investimet nga vetë bizneset vendore në degët 

e turizmit, nuk është e pritshme ardhja e investitorëve nga jashtë për të investuar në 

turizëm. 

Destinacionet turistike kanë disa karakteristika në zhvillimin e zonës. Së pari, rëndësia e 

infrastrukturës është faktor kyç për zhvillimin e ardhshëm të zonës. Karakteristika e dytë e 

destinacionit turistik, është rëndësia e kontekstit dhe komunitetit lokal. Sidomos në 

destinacionet turistike ku një komunitet lokal është rezidente në këtë zonë, një nga tërheqjet 

e rëndësishme të turistëve për ta vizituar atë zonë, mund të jetë vetë komuniteti lokal me 

traditat dhe kulturën e saj. Së treti, bashkëpunimi ndërsektorial në mes institucioneve 

(hotelet, restaurantet, operatorëve turistikë, institucioneve publike), është i rëndësishëm në 

funksion të mbarvajtjes së sezoneve turistike (Pedrana, 2013: 95-96).  

Valorizimi i trashëgimisë kulturore dhe historike, është pasuri e pashfrytëzuar, por e ruajtur 

me mbi 2500 vite.  Planifikimi i valorizimit të këtyre faktorëve mund të bëhet përmes 

modelit të qyteteve kreative, në funksion të zhvillimit të turizmit kulturor. Përbërja etnike e 
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Ulqinit, gjithashtu, mund të luaj një rol të rëndësishëm në zhvillimin e turizmit kulturor. 

Faktorët shoqërorë të shpjeguar në titullin 7.2. mund të jenë bartës të zhvillimit të turizmit 

kulturor. Investimet e mëdha të nevojshme për valorizimin e këtyre faktorëve nuk mund t‟i 

përballojë Bashkia e Ulqinit. Valorizimi mund të bëhet përmes fondeve shtetërore, si dhe 

tërheqjes së fondeve evropiane për zhvillimin e turizmit kulturorë. Ky është një shembull i 

ndjekur nga zhvillimi i qyteteve bregdetare të Kroacisë (Rudan, 2012).  

Teoria e identitetit të qyteteve do të ndikojë për markimin e produkteve nga industria e 

turizmit, me qëllim të promovimit të tyre në tregun rajonal. Kjo do të ndikojë në rritjen e 

njohjes së qytetit në rajon si qytet turistik, si dhe rritjen e nivelit të konkurueshmërisë në 

këto tregje. Gjithashtu, kjo teori ndikon në tërheqjen e investitorëve më cilësorë dhe me 

potencial më të madh financiar. 

7.4.  Aktualitetet botërore të turizmit dhe rëndësia e tyre për Ulqinin 

Figura e përgjithshme e turizmit në shekullin XXI, është mjaft e ndryshme dhe mund të 

shikohet në bazë të njohurive të përgjithshme shoqërore, faktorëve natyrorë dhe shoqërorë, 

të cilët si faktorë të jashtëm kushtëzojnë ndryshimet në këtë industri. Kështu, mund të 

thuhet se industria e turizmit, i përshtatet ndryshimeve globale ekonomike, teknologjisë, 

komunikimit, natyrës, shoqërisë dhe ndryshimeve të tjera. Globalizimi ekonomik dhe rritja 

e ndërvarësisë midis vendeve janë shumë të dobishme në industrinë e turizmit, dhe janë 

duke ndryshuar modelet e prodhimit dhe konsumit, duke çuar në një konkurencë më të 

madhe, shfaqjen e destinacioneve të reja, metodave të reja të marketingut dhe zhvillimit të 

cilësisë së standardeve në përputhje me një treg global (OECD, 2014: 1). Në tregun global, 

si një pjesë e ekonomisë globale po ndryshohen rregullat e lojës, dhe faktorët kryesor në 

industrinë e turizmit, çka tregon edhe paraqitja e destinacioneve të reja në harten globale të 

turizmit. Çdo destinacion që dëshiron të mbetet konkurent në tregun global, duhet të ju 

përshtatet ndryshimeve, dhe të jetë fleksibil. Ndryshimet më të mëdha nga ana e 

konsumatorëve në tregun global të industrisë së turizmit kanë të bëjnë me: jetëgjatësia -e 

cila po zgjatet dhe është më cilësore; orari i punës -po shkurtohet, dhe më shumë ka 

pushime vjetore; stili i jetës -më shumë liri në të shprehurit e nevojës, dhe më shumë 

mundësi për argëtim; mënyra e zgjedhjes dhe blerjes së produktit turistik -udhëtimet 

individuale dhe grupore, tani janë për çdo ditë e më pak me oferta të produktit turistik të 

”paketura”, çdo ditë e më shumë turistëve u rritet guximi që vetë të blejnë dhe të paguajnë 

shërbimet e tyre, dhe për këtë arsye ju ofrohen më shumë kushte; ndërgjegja që turizmi 

është vetëm për udhëtime gjatë periudhës së pushimeve vjetore-turizmi, për çdo ditë e më 

shumë ka status si mundësi për rigjenerimin e energjisë së jetës, pushimi nga punët e 

mundimshme në mënyra të ndryshme (aktive, dëfrimet, emocionues, dhe jo vetëm një 

pushim pasiv). 
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Ashtu si ndryshimet në anën e konsumatorëve në tregun global, edhe trendet globale të 

zhvillimit të turizmit bëjnë evaluimin e tyre, duke u përshtatur kërkesave të konsumatorëve 

të produktit turistik. Trendet kryesore globale të turizmit kanë të bëjnë me atë se turizmi 

dhe udhëtimet për çdo ditë e më shumë bazohen në interesimin dhe aktivitetet individuale, 

vërehet polarizimi i shijes dhe shpenzimeve në udhëtime, rritja e konkurencës dhe 

njëkohësisht bashkëpunimi në mes të destinacioneve turistike për tërheqjen e turistëve të 

huaj, rritja konstante e numrit të turistëve, rritja e qëndrueshme e turistëve në destinacionet 

turistike, që ofrojnë produkte nga turizmi bregdetar dhe interesave të veçanta, turistët në 

vend të lagjeve ku gjenden turistë masovik dhe pushimit, gjithnjë e më shumë kërkojnë 

origjinalitet, aktivitete, aventurë, eksitim dhe ambient (Cooper,  Fletcher, Fyall, Gilbert & 

Wanhill, 2005: 746).  

Të gjitha këto ndryshime në tregun global, dhe në trendet globale shkojnë në favor të 

zgjatjeve të periudhës së sezonit turistik, rritjen e kohës së lirë të njerëzve të interesuar për 

udhëtime turistike,  krijimin e produkteve të reja turistike, dhe krijimi i destinacioneve të 

reja në tregun global. 

Si çdo degë tjetër e zhvillimit, ashtu edhe turizmi në një destinacion është subjekt i 

ndikimeve të mjedisit të jashtëm, se sa atij të brendshëm. Këto ndikime mund të jenë të 

menjëhershme, apo të paraqitura pas një kohe të caktuar, me një ndikim të vogël apo të 

madh. Ngjarjet në botën globale mund të jenë kufizues të faktorëve të zhvillimit. Duke 

analizuar trendet pozitive, dhe ndryshimet në politikat e industrisë së turizmit mund të 

themi se me gjetjen e hapsirave për zbatimin e këtyre trendeve, dhe politikave mund të 

sjellin deri diku ndryshime pozitive në zhvillimin e turizmit në qytetin e Ulqinit.  

Duke analizuar trendet e tanishme të trafikut turistik botëror, mënyrën mbizotëruese të 

promovimit, mënyra e promovimit, mënyra e sjelljes së turistëve sot, zakonet e tyre, 

nevojat dhe dëshirat, normën më të madhe të rritjes së trafikut turistik botëror në periudhën 

e ardhshme sipas Organizatës Ndërkombëtare të Turizmit (UNWTO), rritja e vizitorëve 

pritet në këto segmente të ofertës turistike: turizmi bregdetar i cili ofron det dhe diell, 

turizmi me interes të veçantë turizmi natyror (http://world-tourism.org). 

Ulqini, si qytet me pasuri natyrore dhe kulturore-historike, i ka të gjitha predispozitat për 

zhvillimin e segmenteve të ofertës turistike që kanë perspektivë rritjeje (turizmin bregdetar, 

turizmin natyror dhe ai kulturor), çka është cekur edhe në titullin 7.1. në mënyrë të 

detajuar. Pra, bazuar në segmentet e ofertës turistike që parashihen të jenë më të 

rëndësishmet, sipas Organizatës Botërore Turistike (UNWTO), Ulqini ka një perspektivë të 

madhe me degën e tij të turizmit që të jetë qytet i zhvilluar në ekonominë globale.  

Madhësia dhe struktura e popullsisë, potenciali ekonomik, inovacionet teknologjike, 

lëvizjet politike dhe kulturore, paraqesin më së shumti faktorët nga të cilët variojnë 

http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Prof+Chris+Cooper&search-alias=books-uk&field-author=Prof+Chris+Cooper&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&text=Prof+John+Fletcher&search-alias=books-uk&field-author=Prof+John+Fletcher&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_3?ie=UTF8&text=Alan+Fyall&search-alias=books-uk&field-author=Alan+Fyall&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/s/ref=dp_byline_sr_book_4?ie=UTF8&text=Mr+David+Gilbert&search-alias=books-uk&field-author=Mr+David+Gilbert&sort=relevancerank
http://www.amazon.co.uk/Tourism-Principles-Prof-Chris-Cooper/dp/1408200090
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orientimet e zhvillimit të turizmit në periudhën e ardhshme. E ardhmja e turizmit do të 

varet në  masë të konsiderueshme nga faktorët jashtë këtij fenomeni, sesa nga faktorët 

brenda  vetë atij (Airey, 2002). Duke pasur parasysh se ekzistojnë mendime të ndryshme 

të autorëve mbi faktorët kyç të zhvillimit të turizmit në të ardhmen, ku secili nga pozicioni 

i vet parashikon zhvillimin e mundshëm të situatës, në punim jepen qëndrimet e autorëve 

për të cilët mendoj se kanë qasje më gjithëpërfshirëse, si Ritchie dhe Crouch, të cilët 

theksojnë se kufizimi i rritjes së tregut, cilësia, ripërtëritja e destinacionit dhe diferencimi, 

marketingu i përgjegjshëm ose social, ndryshimi i strukturave politike, ndryshimi i 

distribuimit në turizëm (lëvizja e zhvillimit sidomos nga veriu drejt jugut), janë faktorët nga 

të cilët varet zhvillimi i turizmit. 

Më i rëndësishmi nga këta faktorë, është ndryshimi i strukturave politike, për arsye se 

gjendemi në një rajon jostabil politik dhe faktorëve ndikues. Ndryshimi i strukturave 

politike me një vision të kundërt zhvillimor, ku si sektor parësor mund të ketë zbulimin e 

industrisë së naftës në bregdetin malazez, mund të cënoj zhvillimin e këtij sektori në 

periudhen e ardhshme. Nga hulumtimet e disa kompanive ndërkombëtare thuhet se bregdeti 

i Adriatikut nga kufiri i Malit të Zi me Shqipërinë, deri tek kufiri kroat me Slloveninë, është 

i pasur me minerale të naftës dhe gazit. Po që se, pasuritë nëntoksore me këto minerale 

tregohen të bollshme dhe ekonomikisht të eksploatuara, atëherë mund të ndryshohen 

vizionet e zhvillimit shtetëror dhe lokal të disa strukturave politike.  

Turizmi është sektori më i madh i biznesit në ekonominë botërore, me një pjesëmarrje prej 

10% në GDP-në globale, degë industriale e cila punëson një në dymbëdhjetë vende pune në 

nivel global, dhe 35% të shërbimeve të eksportit të botës (TIES & CESD, 2005: 16). Që 

nga viti 1985, turizmi ka qenë në rritje me një mesatare prej 9% në vit. Në vitin 2005, të 

ardhurat nga turizmi ndërkombëtar arrinin në 6.82 $ amerikanë, një rritje prej 49 miliardë $ 

nga viti 2004 (UNWTO, 2005: 2). Nëse industria e turizmit do të ishte një shtet në vete, ai 

do të kishte një GDP më të madh në botë (TIES & CESD, 2003: 7).   

Kontributi i përgjithshëm i industrisë së turizmit tek GDP-ja globale botërore në vitin 2010, 

ishte 6,567 bln $ amerikanë, duke arritur në vitin 2014 në 7,581 bln $ amerikan. Planifikimi 

i kontributit të përgjithshëm të industrisë së turizmit te GDP-ja globale botërore, për vitin 

2015 është bln 7,864 $ amerikanë apo 9,3%, ndërsa deri në vitin 2025, kontributi i 

përgjithshëm i industrisë së turizmit te GDP-ja globale botërore, planifikohet të arrij 11,382 

bln $ amerikanë, apo me një rritje mesatare prej 9,8%. Shikuar në përqindje të rritjes së 

kontributit të përgjithshëm të industrisë së turizmit te GDP-ja globale botërore, mund të 

theksojmë se në periudhën 2010-2014, ka pasur një rritje mesatare të kontributit të saj prej 

4,96% (The World Travel & Tourism Council, 2015: 8-10). 
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Kontinenti Evropian jep kontibutin e tij me pjesëmarrjen prej 51.8% të industrisë së 

turizmit global, nga e cila më së shumti pjesa e Evropës Jugore dhe e Mesdheut, me një 

pjesëmarrje prej 18.5%, Evropa Perëndimore me 16.0%, Evropa Qendrore dhe Lindore me 

10.9%, dhe pjesa e Evropës Veriore me 6.3%. Pothuajse, në të gjitha vendet e Evropës 

Jugore, dhe vendeve të Mesdheut, industria primare e zhvillimit të çdo shteti është industria 

e turizmit (UNWTO, World Tourism Barometer, April 2014: 9). 

Turizmi është bërë gjithnjë e më i rëndësishëm për vendet në zhvillim. Industria e turizmit 

dhe ajo e naftës janë degët më të rëndësishme ekonomike për shtetet në zhvillim, dhe ato të 

pazhvilluara (Mastny, 2001). Gjatë dekadës së fundit, turizmi ka qenë "i vetmi sektor i 

madh i tregtisë ndërkombëtare në shërbime, ku vendet e varfëra kanë postuar vazhdimisht 

suficit" (UN Council on Trade and Development, 2001: 46).   

Rritja e qëndrueshme e industrisë së turizmit, ka përshpejtuar edhe procesin e ristrukturimit 

të ekonomive të cilat si degë kryesore të zhvillimit e kanë këtë sektor. Destinacionet e 

vjetra turistike po dalin jashtë modes, dhe vendin e tyre po e zënë vendet e reja, me 

produkte të ndryshme më innovative, dhe më konkuruese në tregun global. Vendet e vjetra 

të cilët ishin të parët në këtë fushë, duhet të bëjnë ristrukturimin dhe modernizimin e të 

gjithë infrasatrukturës së tyre, apo të fillohet përsëri nga e para me instalimin dhe krijimin e 

infrastrukturës së re, për t‟u bërë përsëri konkuruese në tregun global krahas vendeve të 

reja turistike. Kjo mund të jepet me një shembull ku vërejtjet kryesore të turistëve, dhe 

investitorëve të interesuar për biznes në Venedik (si një ndër qendrat më të vjetra turistike 

botërore), janë në infrastrukturën e vjetërsuar, ndërsa qyteti i ri i ndërtuar në Kinë (Makau), 

është një ndër qendrat turistike më të reja dhe me infrastrukturë më moderne bashkëkohore. 

Konkurenca në tregun global, e bënë që për arsye të përparësive infrastrukturore, 

investitorët e interesuar dhe turistët ta preferojnë më shumë qytetin kinez se sa atë italian 

(Keller, 2014: 2). Me sistemin infrastrukturor të vjetër, bie edhe niveli i shërbimeve, dhe 

cilësia e ofrimit të produkteve turistike. 

Ndikimet mjedisore të turizmit bregdetar dhe detar, janë shumë me rëndësi. Turizmi, 

ndoshta më shumë se çdo industri tjetër, është i varur nga një mjedis i shëndetshëm. 

Megjithatë, për shkak se turistët natyrisht kërkojnë shumë nga vendet e bukura për të kaluar 

pushimet e tyre, shumë nga peisazhet më të çmuara në botë kanë qenë ose janë në 

shënjestër për zhvillimin e turizmit dhe devastimi i saj. Kjo mund të jetë veçanërisht e 

dëmshme për turizmin bregdetar, sepse vizitorët vijnë në kërkim që përveç këtij lloji të 

turizmi të shohin edhe një biodiversitet të lartë, të jetë moti i ngrohtë, me diell, natyra e 

virgjër, ajri dhe uji i pastër. Mos gërshetimi i mirë i zhvillimit të turizmit në zonat me një 

natyrë të egër, me zhvillimin e turizmit mund të vijë deri te shkatërrimi i bioverzitetit në atë 

vend, si dhe mos suksesi i investimeve dhe tërheqjes së vizitorëve në këto zona turistike.  
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Duke përdorur mesataret e konsumit nga vende të ndryshme, statistikat nga Organizata e 

Kombeve të Bashkuara Botërore e Turizmit (UNWTO), dhe parashikimet e turizmit 

kombëtar në lidhje me të ardhurat ndërkombëtare, Programi për mbrojtjen e mjedisit i 

Kombeve të Bashkuara (UNEP), ka propozuar disa vlerësime të rregullave të madhësisë së 

konsumit të burimeve natyrore nga turizmi. UNEP, ka llogaritur se në qoftë se industria e 

turizmit global paraqitet si një shtet, kjo do të konsumojë burimet natyrore në shkallën e një 

vendi të zhvilluar përendimor. Çdo vit, turistët ndërkombëtarë dhe kombëtarë përdorin 80% 

më shumë energji primare se sa prodhon Japonia, krijonë një sasi të njëjtë të mbeturinave të 

ngurta sa Franca (35 milion ton në vit), dhe konsumojnë tre herë më shumë sasinë e ujit të 

freskët seç ka Liqeni Superior në kontinentin amerikan (UNEP, 2003:7). 

Së fundi, ashtu siç turistët dynden në zonat bregdetare për pushimet e tyre, ata kanë 

tendencë për të kërkuar ushqim deti local, që të jetë i pranishëm në ofertën e tyre 

ushqimore, dhe kjo po çon në mbi peshkimin e të gjitha llojeve të specieve ujore tashmë të 

tendosura në të gjitha destinacionet turistike. Institucionet publike, janë shpesh të pajisura 

dobët për të monitoruar dhe zbatuar udhëzimet e peshkimit, veçanërisht kur kërkesa nga 

turistët për llojet e peshkut rritet. Kërkesa e vazhdueshme e bën punën e përditshme edhe 

më sfiduese dhe ndalimet e peshkimit sezonal bëhen edhe më vështirë për t‟u zbatuar. Në 

tabelen 33 paraqiten parashikimet e Organizatës Botërore të Turizmit (UNWTO), deri në 

vitin 2020. 

Tabela 33: Parashikimi i flukseve të turisteve të huaj 

  

Viti 

bazë Parashikimet   Ndarja e tregut   

Norma mesatare 

e rritjes vjetore 

(%) 

  1995 2010 2020 

 

% 

 

    

  (milion)   1995 2020   1995-2020 

Bota 565 1006 1561   100 100   4.1 

Afrika 20 47 77 

 

3.6 5.0 

 

5.5 

Amerika 110 190 282 

 

19.3 18.1 

 

3.8 

Azia lindore dhe 

Pacifiku 81 195 397 

 

14.4 25.4 

 

6.5 

Evropa 336 527 717 

 

59.8 45.9 

 

3.1 

Lindja e Mesme 14 36 69 

 

2.2 4.4 

 

6.7 

Azia Jugore 4 11 19   0.7 1.2   6.2 

Burimi: UNWTO, (2001: 4) 
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Bazuar në të dhënat nga tabela 33, konstatojmë se industria e turizmit do të ketë një rritje 

konstante edhe në vitet e ardhshme me një mesatare në nivelin botëror prej 4.1%, nga e cila 

kontinenti evropian do të ketë rrijen mesatare prej 3.1%. 

Shumica e trendeve globale dhe faktorëve janë në favor të parashikimit të planifikuar të 

zhvillimit të turizmit në Ulqin. Ulqini, është në rrugën e duhur që të bëhet qytet i zhvilluar 

dhe i njohur në rajon si destionacion turistik, duke tërhequr investimet në këtë lëmi, dhe 

rritjen e vizitorëve. Rekomandim i posaqëm është edhe pozita gjeografike e tij, dhe resurset 

natyrore për zhvillimin e kësaj industrie. 

7.5. Përmbledhje e kapitullit 

Në këtë kapitull u shpjegua faktorët të cilët ndikojnë në krijimin e ofertës së Ulqinit, ku 

bëjnë pjesë: faktorët natyrorë, faktorët shoqërorë, faktorët e komunikimit, si dhe faktorët 

ndërmjetësues. Faktorë kyç për zhvillimin e degëve të turizmit të lartpërmendura janë 

faktorët natyrorë dhe shoqërorë. Poashtu, u shpjeguan faktorët nga të cilët varet zhvillimi i 

turizmit, si dhe ndryshimet e trendeve të turizmit në ekonominë globale. Çdo destinacion 

duhet t‟u përshtatet trendeve të zhvillimit të turizmit, për arsye të mbetjes konkurent në 

treg. Përshtatja këtyre trendeve kërkon investime të mëdha në këtë degë industriale. Sipas 

qëndrimeve dhe perceptimeve të aktorëve lokalë në zhvillimin e turizmit kemi ardhur në 

përfundim se gjatë 20 viteve të fundit, zhvillimi i turizmit nuk i është përgjigjur 

pritshmërisë së banorëve të Ulqinit, përsa i takon përdorimit të potencialeve të vendit për 

arsye të një zhvillimi të paplanifikuar të kësaj industrie. Ndër vite, shumë probleme janë 

diskutuar me publikun e gjerë, pa iu dhënë zgjidhja e duhur planifikimit të turizmit, 

mungesës së kapaciteteve, problemeve lidhur me shërbimet, mungesave në infrastrukturë, 

mungesës së investimeve të subjekteve private, rolit të munguar të institucioneve publike. 

Gjithë këto probleme nuk mund të zgjidhen njëherësh, por ky kapitull ofron krijimin e një 

kornize studioze me politika, prioritete, instrumente dhe qasje që bëjnë të mundur një 

sistem menaxhimi për trajtimin e tyre në mënyrë të integruar dhe të organizuar, duke 

krijuar kështu një parakusht të shëndoshë për një zhvillim të qëndrueshëm. Pikësynimet 

kryesore të politikës së administratës në fushën e turizmit, duhet të jenë: së pari, rritja e 

kontributit të turizmit në të ardhurat e përgjithshme të vendit, zhvillimin e balancuar, 

përmirësimin e nivelit të jetesës dhe zbutjen e varfërisë; së dyti, sigurimi i mbrojtjes së të 

drejtave të udhëtarëve dhe turistëve; së treti, sigurimi i zhvillimit të qëndrueshëm të lagjeve 

turistike dhe/ose qendrave me burime natyrore, për zhvillimin e industrisë së turizmit duke 

pasur parasysh mbrojtjen e këtyre burimeve nga devastimi; së katërti, përmirësimi i ofrimit 

të shërbimeve turistike dhe mundësive rekreative, për të gjitha grupet e vizitorëve. Për 

arritjen e pikësynimeve kryesore të politikës së administratës në fushën e turizmit, 

nevojiten  të trajtohen këto çështje: konsolidimi dhe përcaktimi i produkteve të reja dhe 

konkuruese nëpër zona për zhvillimin e turizmit në Ulqin; kryerja e kërkimeve dhe 
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vëzhgimeve me cilësi të lartë, dhe renditja e tregjeve të synuara sipas përparësisë; cilësimi i 

vendit në tërësi si destinacion turistik dhe i zonave të veçanta turistike; prezantimi dhe 

promovimi i efektshëm i qytetit në tregjet botërore, dhe të synuara; përmirësimi dhe 

zhvillimi i infrastruktures; ofrimi i shërbimeve më cilësore turistike; zhvillimi i burimeve 

njerëzore për sektorin e turizmit; përmirësimi i menaxhimit të destinacioneve, dhe mjedisit 

për biznes dhe investime. Qëllimi i zhvillimit të industrisë së turizmit, duhet të bëhet 

përmes rritjes së cilësisë dhe numrit të shërbimeve, tërheqjen e investimeve për ndërtimin e 

objekteve të reja turistike, si dhe aftësimin e burimeve njerëzore lokale, ndërsa në rast 

mungese tërheqjen e tyre nga vendet e tjera. 
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KAPITULLI VIII: KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME 

8.1. Konkluzionet mbi temën e doktoraturës 

Literatura mbi qytete që përdoret në këtë punim të doktoraturës ka treguar tre realitete në të 

kuptuarit e qyteteve. Së pari, është se natyra e qyteteve dhe të jetës në qytet ndryshon 

ndërmjet shoqërive. Pamja panoramike e qytetit dhe të vepruarit e tij në shoqëri ndryshon 

në periudha të ndryshme të tija historike. Për këtë arsye, nuk ka përkufizim të vetëm ose 

koncept që mund të formulohet mbi qytetin. Së dyti, është se natyra e qytetit është e pasur 

me potenciale të ndryshme. Bazuar në potencialet që i ka qyteti, bënë zhvillimin e degëve 

të përshtatshme industriale. Natyra e qytetit për të mbijetuar duhet të ketë identitetin e vet 

që të jetë konkurues në tregun global. Realiteti i tretë është se kulturalisht dhe 

ekonomikisht, qyteti nuk ka kufij gjeografik në një shoqëri urbane. Ulqinakët janë popull i 

shkathët, ata kanë fuqi të njohin atë që shpëtimi mund të vijë, vetëm përmes hapjes ndaj 

pjesës tjetër të botës. Krahas me hapjen e vet, ulqinakët mund të mburren me harmoninë 

shumë të lartë ndëretnike dhe ndërfetare. Ndoshta më të lartën në Evropë. 

Kushtet e sotme të tranzicionit ekonomik dhe globalizimi, pa dyshim kanë ndikuar në të 

gjitha aspektet e jetës së banorëve. Gjurmët e këtyre ndikimeve rezultojnë të dukshme në të 

gjitha nivelet e jetës, dhe në mesin e të gjitha shtresave shoqërore të popullsisë. Aspektet 

sociale të këtyre ndryshimeve janë të regjistruara këtu, duke analizuar gjendjen aktuale 

ekonomike në cilësinë e jetës së banorëve, degët ekonomike që janë të zhvilluara, si dhe 

niveli i konkurencës së tyre në tregun global.  

Planifikimi strategjik i zhvillimit ekonomik, krijimi i përparësive konkurruese, krijimi i 

kushteve për nxitjen e zhvillimit të shpejtë ekonomik më të mira se qytetet tjera 

konkurrente në tregun rajonal, si dhe valorizimi i faktorëve për zhvillimin e turizmit, bëhet 

me anë të teorive të Zhvillimit Ekonomik Lokal, Qyteteve Kreative dhe Identitetit të 

Qyteteve. Shtjellimi i këtyre teorive tregon se kanë patur efekte pozitive në aplikimin për 

zhvillimin e qyteteve të marra si shembull, dhe atë më së miri tek vendet që si veprimtari të 

tyre parësore duan të zhvillojnë industrinë e turizmit.   

Me anë të teorisë së Zhvillimit Ekonomik Lokal, bëhet strategjia e planifikimit të zhvillimit 

ekonomik të Ulqinit. Udhëheqjen e këtij planifikimi të zhvillimit, dhe zbatimin e saj në 

mënyrë empirike do ta bëjë Bashkia. Historia e zhvillimit të deritanishëm të Ulqinit, 

zhvillimi aktual ekonomik i tij, burimet natyrore si dhe faktorët që ndikojnë në zhvillimin, e 

bëjnë që industria e turizmit të jetë bazë e zhvillimi ekonomik dhe shoqëror të këtij qyteti. 

Roli i stategjisë së zhvillimit ekonomik lokal, është sigurimi i një zhvillimi të qëndrueshëm 

ekonomik, rritja e të ardhurave buxhetore bashkiake, përmirësimi i cilësisë së jetesës së 
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popullatës së lokalitetit, si dhe krijimi i ambientit afarist për tërheqjen e investimeve të 

huaja.  

Tek ne nuk është e njohur teoria e Qyteteve Kreative si një element shtytës të zhvillimit të 

qyteteve. Me anë të teorisë së Qyteteve Kreative, krijohet mundësia që Ulqini të nxit 

zhvillimin e industrisë kreativ, duke bërë ndërlidhjen e kësaj teorie me industrinë e 

turizmit, dhe të kulturës. Kështu arrihet deri te valorizimi i Kalasë së Ulqinit, si dhe qytetit 

tjetër të vjetër të pa banuar të Shasit, në funksion të krijimit të produkteve nga industria e 

kulturës për industrinë e turizmit. Me anë të faktorëve shoqërorë që ndikojnë në zhvillimin 

e turizmit, Ulqini ka trashëgimi kulturore të cilat mund t‟i përfshijë në funksionin dhe në 

ofetën e turizmit kreativ, ndërsa turistëve mund t‟u ofrojë një larmi të produkteve dhe 

përvojë të plotë gjatë qëndrimit të tyre.  

Krijimi i një imazhi të qytetit të Ulqinit, me anë të teorisë së Identitetit Rajonal mundëson 

këtij qyteti një vend konkurrues në tregun rajonal për promovimin e produkteve të tij 

turistike, si dhe tërheqjen e investimeve të huaja. Imazhi do të jetë ai se si tregu global do të 

mendoj për ne, se me çka do të identifikohemi dhe dallohemi nga të tjerët. 

Industria e turizmit si dega e dytë industriale në botë, pas asaj të naftës edhe në periudhën e 

ardhshme afatgjate, parashihet të ketë një rritje konstante. Ulqini, me potencialet e tij 

natyrore dhe përparësive krahasuese, me anë të investimeve në këtë industri mund të jetë 

pjesë e këtij tregu rajonal, si dhe të zhvillojë degët e industrisë së turizmit siç janë: turizmi 

bregdetar, turizmi për qëllime të veçanta, turizmi natyror, turizmi kulturor. Këto degë të 

industrisë së turizmit kanë edhe rritjen më të madhe të zhvillimit dhe rritjes së vizitorëve.  

8.2. Kontributet e studimit dhe perspektiva e thellimit të tij në të ardhmen 

Diskutimet rreth rëndësisë që ka sot qyteti janë të shumta. Rëndësitë më të veçanta janë në 

zhvillimin ekonomik të një vendi, si dhe përmirësimit të kushteve të jetesës së banorëve. 

Kur flitet për arritjet e qyteteve në zhvillim ekonomik, merren shembujt më të suksesshëm 

në botë. Në këtë punim, zhvillimi ekonomik i qyteteve me anë të teorisë së Zhvillimit 

Ekonomik Lokal, është paraqitur shembulli i qytetit turistik Smolyan në Bullgari. Me anë të 

teorisë së Qyteteve Kreative, është paraqitur shembulli i ringjalljes turistike së qytetit të 

vdekur Petra në Jordani, si dhe krahasimi identik i tij me qytetin antik të vdekur, Shasi në 

Ulqin. Gjithashtu, janë paraqitur shembuj të zhvillimit si qytete kreative, qyteti Bilbao në 

Spanjë, qyteti Ogulin, Nina dhe Zara në Kroaci. Shembuj më të suksesshëm të zhvillimit 

ekonomik të qyteteve me anë të teorisë së Qyteteve Kreative që shpjegohen në këtë punim 

doktorature, do të shfrytëzohen si model për planifikimin e zhvillimit të Kalasë së Ulqinit. 
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Këto raste të studimit do të ndihmojnë në përpjekje për të ndryshuar qasjen e fokusit të 

studimit të zhvillimit të këtyre lokaliteteve, që mund të krijohen në bartës të krijimit të 

produkteve turistike konkurrente në tregun rajonal. 

Ky është studimi i parë shkencor, mbi zhvillimin ekonomik dhe shoqëror të Ulqinit, që 

merrë përsipër të analizojë gjendjen aktuale ekonomike të Ulqinit, faktorët ekonomikë të 

zhvillimit (burimeve njerëzore, punësimi dhe arsimimi), potencialet për t‟u zhvilluar ky 

vend, përparësitë dhe mungesat. 

Përmes këtij studimi synohet të krijohet një model që aplikimi i tij në praktikë do të bëjë 

nxitjen e zhvillimit të shpejtë ekonomik, përmes teorive të zhvillimit të qyteteve në 

ekonominë globale. Ky është një model i ri për zhvillimin e qyteteve, i bazuar në teoritë më 

bashkëkohore ekonomike. 

Kjo temë doktorature nxjerr në pah përparësitë që ka Ulqini, për t‟u zhvilluar si dhe 

zbulimin e mungesave për arritjen e qëllimeve. Gjithashtu, shpjegohet edhe mënyra e 

heqjes së mungesave për të arritur qëllimet e veta. 

Gjithashtu, përmes këtij studimi identifikohen llojet e industrisë së turizmit, që mund të 

zhvillohen në Ulqin, si dhe faktorët që nxisin zhvillimin e turizmit në Ulqin. Pasi që Mali i 

Zi, nuk ka potenciale financiare për valorizimin e burimeve natyrore, do të krijohet 

ambienti afarist për tërheqjen e investimeve të huaja për të investuar në industrinë e 

turizmit. 

Ky studim nxit studimet vijuese në disa drejtime të rëndësishme: së pari, studimet vijuese 

mund të thellohen më në detaje për të analizuar faktorët që nxisin zhvillimin e turizmit. Së 

dyti, mund të hulumtohet në mënyrën e përmirësimit të produkteve të turizmit. Së treti, 

mund të tentohet hulumtimi i përmirësimit të mëtejm të imazhit të qytetit në ekonominë 

globale, në funksion të promovimit të produkteve turistike, dhe tërheqjes së investimeve të 

huaja në vend.   
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8.3. Rekomandime 

Bazuar në analizimin e pjesës teorike dhe empirike, nga ky punim i doktoraturës mund të 

dalin disa rekomandime. Këto rekomandime kanë të bëjnë me masat që nevojitet të merren 

nga ana e organeve përkatëse për t‟i bërë të përdorueshëm kornizat teorike të zhvillimit të 

qyteteve në ekonominë globale (teoria e Zhvillimit Ekonomik Lokal, teoria e Qyteteve 

Kreative, si dhe Teoria e Identitetit Rajonal). Së pari, Bashkia e Ulqinit në bashkëpunim me 

komunitetin lokal dhe grupet e interesit dhe me ndikim të hartojnë një strategji të re 

zhvillimore ekonomike lokale, të cilat janë të koordinuara me trendet globale të zhvillimit 

të qyteteve. Së dyti, Bashkia e Ulqinit të bëjë hartimin e planeve urbanistike në tërë 

territorin e saj, të inicoj hartimin e planeve të përbashkëta infrastrukturore me qytetet 

përreth, dhe ti konkurroj ato për financim në institucionet ndërkombëtare. Këto projekte 

duhen të jenë pjesë e strategjisë zhvillimore dhe bazë e krijimit të kushteve për tërheqjen e 

investimeve të huaja. Së treti, Bashkia e Ulqinit të hartoj një plan të posaçem për 

specializimin e qytetit për llojet e industrive të turizmit që kanë potencial natyor për t‟u 

zhvilluar. Këtu mendoj për turizmin bregdetar, turizmin me interes të veçant, turizmin 

natyrorë, dhe turizmin kulturorë. Së katërti, si rezultat i mungesës së burimeve njerëzore të 

kualifikuar për punë, Bashkia e Ulqinit në bashkëpunim me Entin për Punësim të Malit të 

Zi të hartojn strategjinë për ekuilibrimin e ofertës dhe kërkesës në tregun e punës. Kjo 

strategji duhet të jetë në drejtim të nxitjes për hapjen e kurseve për mësimin e zanateve 

profesionale (punë në hoteleri, restaurante, agjensi turistike, artizanate tradicionale...). Së 

pesti, Bashkia e Ulqinit të bëjë shpalljen e zonës së Kripores, zona e liqenit të Shasit, zona 

e grykëderdhjes së lumit Buna si zona ekologjike dhe të konkurroj në shpallej e tyre në 

Listen Ramsar. Së gjashti, Bashkia e Ulqinit të konkurroj në UNESCO për hyrjen e Kalasë 

së Ulqinit, qytetit të vdekur të Shasit dhe Ullishja e Valdanosit si qendra të trashëgimsë 

kulturore. Së shtati, Bashkia e Ulqinit të themeloj Sekretarijatin për Zhvillim Ekonomik 

Lokal dhe një Qendër për mbështetje të zhvillimit të biznesit, të cilat do të ofronin ndihmë 

dhe lehtësonin jetën ndërmarrësve që nga fillimi i procesit të themelimit të bizneseve ashtu 

edhe në procesin e mëtutjeshëm të afarizmit. Gjithashtu, qëllimi i këtyre do të ishte 

promovimi i zonave të qytetit në panairet ndërkombëtare me synim të promovimit të qytetit 

në tregun rajonal si dhe tërheqjen e investitorëve të huaj. Së teti, Bashkia e Ulqinit të 

mbështes me programe trajnimi dhe financimi ato biznese që kanë vullnet të kyçen në 

programet e zhvillimit të fuqisë punëtore, që krijojnë vende pune të reja pune dhe 

avancojnë ato ekzistuese, si dhe ato biznese që maksimalizojnë të hyrat buxhetore. Bashkia 

të bëjë zgjedhjen me programe mbështetëse bizneset të cilat kanë objektiva të qartë 

zhvillimorë, por që e kanë më vështirë të sigurojnë burime financimi për projektet e tyre në 

tregun e kapitalit. Së nënti, Bashkia e Ulqinit, në bashkëpunim me Qeverinë Qendrore të 

aplikojnë lehtësira fiskale për bizneset lokale, bizneset start-up, dhe ndërtimet e 

komplekseve hoteliriere me pesë yje, në përputhje me kompetencat e tyre ligjore. 
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Gjithashtu, nevojitet të aplikojnë të ashtuquajturat ”tax holidays”, një mekanizëm fiskal që 

mundëson lirimin e bizneseve fillestare nga obligimet fiskale dhe obligimet tjera ndaj 

shtetit për një periudhë të caktuar kohore. Së dhjeti, Bashkia e Ulqinit të inicojnë projekte 

të bashkëpunimit ndërsektorial në mesë të sektorit të turizmit dhe atij bujqësor. Ky 

bashkëpunim të ketë për qëllim rritjen e kultivimit të agrumeve autoktone, dhe rritjes së 

konsumit të produkteve vendore. Së njëmbëdhjeti, Bashkia e Ulqinit me emigrantët që 

jetojnë e punojnë jashtë Ulqinit, duhet të krijoj lidhje në mënyrë që të nxiten të vijnë dhe të 

investojnë në Ulqin. Kjo mund të arrihet duke ju ofruar zona për investime në industrinë e 

turizmit me kushte lehtësuese. Së dymbëdhjeti, Bashkia e Ulqinit duhet të ndërtoj një 

planveprim për të nxitur investitorët local në krijimin e industrive të reja apo ringjalljen e 

disa aktiviteteve prodhuese që ishin të suksesëshem, perms investimeve të brendshme, të 

cilat mund të japin efekt të mëvonshëm në tërheqjen e kapitalit të huaj.  
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SHTOJCA 1: PYETËSORI 

EMRI DHE MBIEMRI I TË ANKETUARIT   

VENDBANIMI   

GJINIA   

VITI I LINDJES   

NË CILËN LËMI TË PUNËS JENI I/E 
PUNËSUAR   

NIVELI I ARSIMIMIT   

      

  

Plotësisht 
pajtohem  

Pjesërisht 
pajtohem 

Nuk 
pajtohem  

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem  

Nuk 
jam i 
sigurt  

Shkalla e Likerit 5 4 3 2 1 

1 A. Industria e turizmit           

TURIZMI ËSHTË I RËNDËSISHËM PËR 
VENDIN TIM           

PERSONALISHT KAM TË ARDHURA NGA 
TURIZMI            

TURIZMI KRIJON VENDE TË REJA PUNE           

TURIZMI NDIKON QË BASHKËSIA TË 
FITOJË SHËRBIME TË REJA            

TURIZMI DËMTON STANDARDET E 
MORALIT            

TURIZMI NGADALËSON AKTIVITETET 
LOKALE            

TURIZMI NEGATIVISHT NDIKON NË 
MJEDIS            

TURIZMI STIMULON AFTËSITË 
LOKALE/ZANATET DHE KULTUREN            

TURIZMI SHFRYTËZON BURIMET 
NATYRORE            

BASHKËSIA KA KONTROLLË NË 
ZHVILLIMIN E TURIZMIT            

TURIZMI KONTRIBUON NË ZHVILLIMIN 
EKONOMIK TË QYTETIT            

1 B. Zhvillimi ekonomik           
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ADMINISTRATA PUBLIKE UDHËHEQË NJË 
POLITIKË TË GABUAR EKONOMIKE MBI 
ZHVILLIMIN E QYTETIT           

ME KONCEPTIN TEORIK TË ZHVILLIMIT 
EKONOMIK LOKAL MUNDEMI TË 
PLANIFIKOJMË ZHVILLIMIN EKONOMIK 
TË QYTETIT           

ME KONCEPTIN TEORIK TË QYTETEVE 
KREATIVE MUND TË ZHVILLOJMË 
TURIZMIN KULTUROR           

ME KONCEPTIN TEORIK TË IDENTITETIT 
TË QYTETEVE MUND TË PËRMIRËSOJMË 
IMAZHIN E QYTETIT DHE RRITJEN E 
KONKURRENCËS            

 

2 A. PËR ÇKA ËSHTË  SHQETËSUAR MË  SË SHUMTI  KOMUNITETI LOKAL? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________ 

 

2 B. MËNYRA E ZGJIDHJEVE TË SHQETËSIMEVE TË KOMUNITETIT? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

______________________________ 
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3 B. SA ËSHTË NIVELI I TË ARDHURAVE TË JUAJA FAMILJARE NGA 

INDUSTRIA E TURIZMIT, SI DHE CILI ËSHTË NIVELI I RIINVESTIMIT TË 

KËTYRE MJETEVE NË KËTË DEGË? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_______________________________ 

4 B. A JENI TË KËNAQUR ME NIVELIN E TË ARDHURAVE NGA INDUSTRIA E 

TURIZMIT? 

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_________________________ 
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SHTOJCA 2: REZULTATET E PYETËSORËVE TË PARAQITURA 

NË MËNYRË TABELARE 

 

Tabela SH2.1: ”ADMINISTRATA PUBLIKE UDHËHEQ NJË POLITIK TË GABUAR EKONOMIKE MBI 

ZHVILLIMIN E QYTETIT” sipas grupeve të të anketuarve 

      Administrata publike udhëheq një politik të gabuar ekonomike 
mbi zhvillimin e qytetit 

Total 
      Nuk jam 

i sigurtë 
Pjesërisht 

nuk pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Të 
anketuarit 

Komuniteti 
lokal 

N 10 11 11 28 240 300 

%  3.3% 3.7% 3.7% 9.3% 80.0% 100.0% 

Administrata 
publike-
Bashkia e 
Ulqinit 

N 8 9 14 3 31 65 

%  12.3% 13.8% 21.5% 4.6% 47.7% 100.0% 

Grupet e 
interesit dhe 
me ndikim 

N 0 1 3 1 11 16 

%  .0% 6.3% 18.8% 6.3% 68.8% 100.0% 

Total N 18 21 28 32 282 381 

%  4.7% 5.5% 7.3% 8.4% 74.0% 100.0% 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

       

Tabela SH2.2: ”ME KONCEPTIN TEORIK TË ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL MUNDEMI 

TË PLANIFIKOJM ZHVILLIMIN EKONOMI TË QYTETIT” sipas grupeve të të anketuarve 

 
      Me konceptin teorik të zhvillimit ekonomik lokal 

mundemi të planifikojm zhvillimin ekonomi të qytetit 

Total 

 
      Nuk jam 

i sigurtë 
Pjesërisht 

nuk pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

 Të 
anketuarit 

Komuniteti 
lokal 

N 15 14 34 237 300 

 %  5.0% 4.7% 11.3% 79.0% 100.0% 

 Administrata 
publike-
Bashkia e 
Ulqinit 

N 6 3 5 51 65 

 %  9.2% 4.6% 7.7% 78.5% 100.0% 

 Grupet e 
interesit dhe 
me ndikim 

N 2 2 2 10 16 

 %  12.5% 12.5% 12.5% 62.5% 100.0% 

 Total N 23 19 41 298 381 

 %  6.0% 5.0% 10.8% 78.2% 100.0% 
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Tabela SH2.3: ”ME KONCEPTIN TEORIK TË QYTETEVE KREATIVE MUND TË ZHVILLOJM 

TURIZMIN KULTUROR” sipas grupeve të të anketuarve 

      Me konceptin teorik të qyteteve kreative mund të zhvillojm 
turizmin kulturor 

Total 
      Nuk jam 

i sigurtë 
Pjesërisht 

nuk pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Të 
anketuarit 

Komuniteti 
lokal 

N 12 10 21 60 197 300 

%  4.0% 3.3% 7.0% 20.0% 65.7% 100.0% 

Administrata 
publike-
Bashkia e 
Ulqinit 

N 7 2 5 21 30 65 

%  10.8% 3.1% 7.7% 32.3% 46.2% 100.0% 

Grupet e 
interesit dhe 
me ndikim 

N 0 0 1 5 10 16 

%  .0% .0% 6.3% 31.3% 62.5% 100.0% 

Total N 19 12 27 86 237 381 

%  5.0% 3.1% 7.1% 22.6% 62.2% 100.0% 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela SH2.4: ”TURIZMI KONTRIBUON NË ZHVILLIMIN EKONOMIK TË QYTETIT” sipas grupeve të të 

anketuarve  

      Turizmi kontribuon në zhvillimin ekonomik të qytetit  

Total 
      Nuk jam 

i sigurtë 
Pjesërisht 

nuk pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Të 
anketuarit 

Komuniteti 
lokal 

N 11 8 6 43 232 300 

%  3.7% 2.7% 2.0% 14.3% 77.3% 100.0% 

Administrata 
publike-
Bashkia e 
Ulqinit 

N 6 0 0 13 46 65 

%  9.2% .0% .0% 20.0% 70.8% 100.0% 

Grupet e 
interesit dhe 
me ndikim 

N 1 1 0 2 12 16 

%  6.3% 6.3% .0% 12.5% 75.0% 100.0% 

Total N 18 9 6 58 290 381 

%  4.7% 2.4% 1.6% 15.2% 76.1% 100.0% 
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Tabela SH2.5: ”ME KONCEPTIN TEORIK TË IDENTITETIT TË QYTETEVE MUND TË PËRMIRËSOJM 

IMAZHIN E QYTETIT DHE RRITJEN E KONKURRENCËS” sipas grupeve të të anketuarve 

      Me konceptin teorik të identitetit të qyteteve mund të përmirësojm 
imazhin e qytetit dhe rritjen e konkurrencës  

Total 
      Nuk jam 

i sigurtë 
Pjesërisht 

nuk pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Të 
anketuarit 

Komuniteti 
lokal 

N 20 7 17 35 221 300 

%  6.7% 2.3% 5.7% 11.7% 73.7% 100.0% 

Administrata 
publike-
Bashkia e 
Ulqinit 

N 3 1 0 6 55 65 

%  4.6% 1.5% .0% 9.2% 84.6% 100.0% 

Grupet e 
interesit dhe 
me ndikim 

N 2 0 0 3 11 16 

%  12.5% .0% .0% 18.8% 68.8% 100.0% 

Total N 25 8 17 44 287 381 

%  6.6% 2.1% 4.5% 11.5% 75.3% 100.0% 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela SH2.6: “TURIZMI SHFRYTËZON RESURSET NATYRORE” sipas grupeve të të anketuarve  

       Turizmi shfrytëzon resurset natyrore  

Total 

 
      Nuk jam 

i sigurtë 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

 Të 
anketuarit 

Komuniteti 
lokal 

N 50 41 74 135 300 

 %  16.7% 13.7% 24.7% 45.0% 100.0% 

 Administrata 
publike-
Bashkia e 
Ulqinit 

N 0 6 28 31 65 

 %  .0% 9.2% 43.1% 47.7% 100.0% 

 Grupet e 
interesit dhe 
me ndikim 

N 1 2 7 6 16 

 %  6.3% 12.5% 43.8% 37.5% 100.0% 

 Total N 51 49 109 172 381 

 %  13.4% 12.9% 28.6% 45.1% 100.0% 
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Tabela SH2.7: “BASHKËSIA KA KONTROL NË ZHVILLIMIN E TURIZMIT”  sipas grupeve të të 

anketuarve  

      Bashkësia ka kontrol në zhvillimin e turizmit  

Total 
      Nuk jam 

i sigurtë 
Pjesërisht 

nuk pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Te 
anketuarit 

Komunitetit 
lokal 

N 83 37 0 159 21 300 

%  27.7% 12.3% .0% 53.0% 7.0% 100.0% 

Administrata 
publike-
Bashkia e 
Ulqinit 

N 6 13 15 26 5 65 

%  9.2% 20.0% 23.1% 40.0% 7.7% 100.0% 

Grupet e 
interesit me 
ndikim 

N 4 3 0 7 2 16 

%  25.0% 18.8% .0% 43.8% 12.5% 100.0% 

Total N 93 53 15 192 28 381 

%  24.4% 13.9% 3.9% 50.4% 7.3% 100.0% 

 

 
 
 
 
 

        

Tabela SH2.8: “TURIZMI STIMULON AFTËSIT LOKALE/ZANATET DHE KULTUREN”  sipas 

grupeve të të anketuarve  

       Turizmi stimulon aftësit lokale/zanatet dhe kulturen  

Total 

 
      Nuk jam 

i sigurtë 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

 Të 
anketuarit 

Komuniteti 
lokal 

N 30 28 122 120 300 

 %  10.0% 9.3% 40.7% 40.0% 100.0% 

 Administrata 
publike-
Bashkia e 
Ulqinit 

N 8 9 14 34 65 

 %  12.3% 13.8% 21.5% 52.3% 100.0% 

 Grupet e 
interesit dhe 
me ndikim 

N 0 0 7 9 16 

 %  .0% .0% 43.8% 56.3% 100.0% 

 Total N 38 37 143 163 381 

 %  10.0% 9.7% 37.5% 42.8% 100.0%  
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Tabela SH2.9: “TURIZMI NDIKON QË BASHKËSIA TË FITOJË SHËRBIME TË REJA”  sipas grupeve të të 

anketuarve  

      Turizmi ndikon që bashkësia të fitojë shërbime të reja  

Total 
      Nuk jam 

i sigurtë 
Pjesërisht 

nuk pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Të 
anketuarit 

Komuniteti 
lokal 

N 8 0 37 86 169 300 

%  2.7% .0% 12.3% 28.7% 56.3% 100.0% 

Administrata 
publike-
Bashkia e 
Ulqinit 

N 6 2 0 30 27 65 

%  9.2% 3.1% .0% 46.2% 41.5% 100.0% 

Grupet e 
interesit dhe 
me ndikim 

N 1 1 0 3 11 16 

%  6.3% 6.3% .0% 18.8% 68.8% 100.0% 

Total N 15 3 37 119 207 381 

%  3.9% .8% 9.7% 31.2% 54.3% 100.0% 

 

 
 
 
 

        

 

Tabela SH2.10: “TURIZMI NEGATIVISHT NDIKON NË MJEDIS”  sipas grupeve të të anketuarve  

      Turizmi negativisht ndikon në mjedis  

Total 
      Nuk jam 

i sigurtë 
Pjesërisht 

nuk pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Të 
anketuarit 

Komuniteti 
lokal 

N 28 0 51 175 46 300 

%  9.3% .0% 17.0% 58.3% 15.3% 100.0% 

Administrata 
publike-
Bashkia e 
Ulqinit 

N 14 7 13 28 3 65 

%  21.5% 10.8% 20.0% 43.1% 4.6% 100.0% 

Grupet e 
interesit me 
ndikim 

N 2 0 4 8 2 16 

%  12.5% .0% 25.0% 50.0% 12.5% 100.0% 

Total N 44 7 68 211 51 381 

%  11.5% 1.8% 17.8% 55.4% 13.4% 100.0% 
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Tabela SH2.11: “TURIZMI NGADALËSON AKTIVITETET LOKALE” sipas grupeve të të anketuarve  

      Turizmi ngadalëson aktivitetet lokale  

Total 
      Nuk jam 

i sigurtë 
Pjesërisht 

nuk pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Të 
anketuarit 

Komuniteti 
lokal 

N 18 0 0 112 170 300 

%  6.0% .0% .0% 37.3% 56.7% 100.0% 

Administrata 
publike-
Bashkia e 
Ulqinit 

N 3 17 36 9 0 65 

%  4.6% 26.2% 55.4% 13.8% .0% 100.0% 

Grupet e 
interesit dhe 
me ndikim 

N 0 0 0 16 0 16 

%  .0% .0% .0% 100.0% .0% 100.0% 

Total N 21 17 36 137 170 381 

%  5.5% 4.5% 9.4% 36.0% 44.6% 100.0% 

          

 

 

 

 

 

Tabela SH2.12: “TURIZMI DËMTON STANDARDET E MORALIT” sipas grupeve të të anketuarve  

      Turizmi dëmton standardet e moralit  

Total 
      Nuk jam 

i sigurtë 
Pjesërisht 

nuk pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Të 
anketuarit 

Komuniteti 
lokal 

N 17 0 142 121 20 300 

%  5.7% .0% 47.3% 40.3% 6.7% 100.0% 

Administrata 
publike-
Bashkia e 
Ulqinit 

N 6 12 33 14 0 65 

%  9.2% 18.5% 50.8% 21.5% .0% 100.0% 

Grupet e 
interesit me 
ndikim 

N 1 0 9 3 3 16 

%  6.3% .0% 56.3% 18.8% 18.8% 100.0% 

Total N 24 12 184 138 23 381 

%  6.3% 3.1% 48.3% 36.2% 6.0% 100.0% 
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Tabela SH2.13: “TURIZMI KRIJON VENDE TË REJA PUNE” sipas grupeve të të 

anketuarve  

        Turizmi krijon vende të reja pune 

Total 

  
      Nuk jam 

i sigurtë 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

  Të 
anketuarit 

Komuniteti 
lokal 

N 23 90 187 300 

  %  7.7% 30.0% 62.3% 100.0% 

  Administrata 
publike-
Bashkia e 
Ulqinit 

N 6 13 46 65 

  %  9.2% 20.0% 70.8% 100.0% 

  Grupet e 
interesit dhe 
me ndikim 

N 0 2 14 16 

  %  .0% 12.5% 87.5% 100.0% 

  Total N 29 105 247 381 

  %  7.6% 27.6% 64.8% 100.0% 

   
 
 
 
 
 
 
 
 

        Tabela SH2.14: “PËRSONALISHT KAM TË ARDHURA NGA TURIZMI” sipas grupeve të të 

anketuarve  

       Përsonalisht kam të ardhura nga turizmi  

Total 

 
      Nuk jam 

i sigurtë 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

 Të 
anketuarit 

Komunitetit 
lokal 

N 20 2 51 227 300 

 %  6.7% .7% 17.0% 75.7% 100.0% 

 Administrata 
publike-
Bashkia e 
Ulqinit 

N 7 0 13 45 65 

 %  10.8% .0% 20.0% 69.2% 100.0% 

 Grupet e 
interesit dhe 
me ndikim 

N 0 0 0 16 16 

 %  .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

 Total N 27 2 64 288 381 

 %  7.1% .5% 16.8% 75.6% 100.0% 
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Tabela SH2.15: “TURIZMI ËSHTË I RËNDËSISHËM PËR VENDIN TIM” sipas 

grupeve të të anketuarve  

  
      Turizmi është i rëndësishëm për vendin 

tim 

Total 

  
      Nuk jam 

i sigurtë 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

  Të 
anketuarit 

Komuniteti 
lokal 

N 5 20 275 300 

  %  1.7% 6.7% 91.7% 100.0% 

  Administrata 
publike-
Bashkia e 
Ulqinit 

N 0 0 65 65 

  %  .0% .0% 100.0% 100.0% 

  Grupet e 
interesit dhe 
me ndikim 

N 0 0 16 16 

  %  .0% .0% 100.0% 100.0% 

  Total N 5 20 356 381 

  %  1.3% 5.2% 93.4% 100.0% 

   

 

 

 

 

Tabela SH2.16: “ADMINISTRATA PUBLIKE UDHËHEQ NJË POLITIK TË GABUAR EKONOMIKE 

MBI ZHVILLIMIN E QYTETIT” sipas grupeve të gjinisë 

      Administrata publike udhëheq një politik të gabuar 
ekonomike mbi zhvillimin e qytetit 

Gjithsejt
ë 

      
Nuk 
jam i 

sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 

Pjesëris
ht 

pajtohe
m 

Plotësis
ht 

pajtohe
m 

Gjinia Mashkull N 18 10 14 29 276 347 

%  5.2% 2.9% 4.0% 8.4% 79.5% 100.0% 

Femer N 0 11 14 3 6 34 

% .0% 32.4% 41.2% 8.8% 17.6% 100.0% 

Gjithsejtë N 18 21 28 32 282 381 

%  4.7% 5.5% 7.3% 8.4% 74.0% 100.0% 
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Tabela SH2.17: “ME KONCEPTIN TEORIK TË ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL 

MUNDEMI TË PLANIFIKOJM ZHVILLIMIN EKONOMI TË QYTETIT” sipas gjinisë  

      
Me konceptin teorik të zhvillimit ekonomik 

lokal mundemi të planifikojm zhvillimin 
ekonomi të qytetit 

Total 

 

      
Nuk 
jam i 

sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 

Pjesërish
t 

pajtohem 

Plotësis
ht 

pajtohe
m 

 Gjinia Mashkull N 8 12 40 287 347 

 %  2.3% 3.5% 11.5% 82.7% 100.0% 

 Femer N 15 7 1 11 34 

 %  44.1% 20.6% 2.9% 32.4% 100.0% 

 Total N 23 19 41 298 381 

 % 6.0% 5.0% 10.8% 78.2% 100.0% 

 

          

Tabela SH2.18: “ME KONCEPTIN TEORIK TË QYTETEVE KREATIVE MUND TË ZHVILLOJM 

TURIZMIN KULTUROR” sipas gjinisë 

      Me konceptin teorik të qyteteve kreative mund të 
zhvillojm turizmin kulturor 

Total 

      
Nuk 
jam i 

sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 

Pjesëris
ht 

pajtohe
m 

Plotësis
ht 

pajtohe
m 

Gjinia Mashkull N 3 10 21 77 236 347 

%  .9% 2.9% 6.1% 22.2% 68.0% 100.0% 

Femer N 16 2 6 9 1 34 

%  47.1% 5.9% 17.6% 26.5% 2.9% 100.0% 

Total N 19 12 27 86 237 381 

%  5.0% 3.1% 7.1% 22.6% 62.2% 100.0% 

          

Tabela SH2.19: “TURIZMI KONTRIBUON NË ZHVILLIMIN EKONOMIK TË QYTETIT” sipas gjinisë 

      Turizmi kontribuon në zhvillimin ekonomik të qytetit  

Total 

      
Nuk 
jam i 

sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 

Pjesëris
ht 

pajtohe
m 

Plotësis
ht 

pajtohe
m 

Gjinia Mashkull N 4 9 0 47 287 347 

%  1.2% 2.6% .0% 13.5% 82.7% 100.0% 

Femer N 14 0 6 11 3 34 

%  41.2% .0% 17.6% 32.4% 8.8% 100.0% 

Total N 18 9 6 58 290 381 

%  4.7% 2.4% 1.6% 15.2% 76.1% 100.0% 
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Tabela SH2.20: “ME KONCEPTIN TEORIK TË IDENTITETIT TË QYTETEVE MUND TË 

PËRMIRËSOJM IMAZHIN E QYTETIT DHE RRITJEN E KONKURRENCËS” sipas gjinisë 

      Me konceptin teorik të identitetit të qyteteve mund të 
përmirësojm imazhin e qytetit dhe rritjen e konkurrencës  

Total 

      
Nuk 
jam i 

sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 

Pjesëris
ht 

pajtohe
m 

Plotësis
ht 

pajtohe
m 

Gjinia Mashkull N 16 2 7 44 278 347 

%  4.6% .6% 2.0% 12.7% 80.1% 100.0% 

Femer N 9 6 10 0 9 34 

%  26.5% 17.6% 29.4% .0% 26.5% 100.0% 

Total N 25 8 17 44 287 381 

%  6.6% 2.1% 4.5% 11.5% 75.3% 100.0% 

          

Tabela SH2.21: “TURIZMI SHFRYTËZON RESURSET NATYRORE” sipas gjinisë 

       Turizmi shfrytëzon resurset natyrore  

Total 

 

      
Nuk 
jam i 

sigurtë 
Nuk 

pajtohem 

Pjesërish
t 

pajtohem 

Plotësis
ht 

pajtohe
m 

 Gjinia Mashkull N 30 44 103 170 347 

 %  8.6% 12.7% 29.7% 49.0% 100.0% 

 Femer N 21 5 6 2 34 

 %  61.8% 14.7% 17.6% 5.9% 100.0% 

 Total N 51 49 109 172 381 

 %  13.4% 12.9% 28.6% 45.1% 100.0% 

 

          

 

Tabela SH2.22: “BASHKËSIA KA KONTROL NË ZHVILLIMIN E TURIZMIT” sipas gjinisë  

      Bashkësia ka kontrol në zhvillimin e turizmit  

Total 

      
Nuk 
jam i 

sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 

Pjesëris
ht 

pajtohe
m 

Plotësis
ht 

pajtohe
m 

Gjinia Mashkull N 89 48 7 175 28 347 

%  25.6% 13.8% 2.0% 50.4% 8.1% 100.0% 

Femer N 4 5 8 17 0 34 

%  11.8% 14.7% 23.5% 50.0% .0% 100.0% 

Total N 93 53 15 192 28 381 

%  24.4% 13.9% 3.9% 50.4% 7.3% 100.0% 

          

 

 

 



209 

 

Tabela SH2.23: “TURIZMI STIMULON AFTËSIT LOKALE/ZANATET DHE KULTUREN” 

sipas gjinisë  

      
Turizmi stimulon aftësit lokale/zanatet dhe 

kulturen  

Total 

 

      
Nuk 
jam i 

sigurtë 
Nuk 

pajtohem 

Pjesërish
t 

pajtohem 

Plotësis
ht 

pajtohe
m 

 Gjinia Mashkull N 32 35 141 139 347 

 %  9.2% 10.1% 40.6% 40.1% 100.0% 

 Femer N 6 2 2 24 34 

 %  17.6% 5.9% 5.9% 70.6% 100.0% 

 Total Count 38 37 143 163 381 

 %  10.0% 9.7% 37.5% 42.8% 100.0% 

 

         Tabela SH2.24: “TURIZMI NDIKON QË BASHKËSIA TË FITOJË SHËRBIME TË REJA” sipas gjinisë 

      Turizmi ndikon që bashkësia të fitojë shërbime të reja  

Total 

      
Nuk 
jam i 

sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 

Pjesëris
ht 

pajtohe
m 

Plotësis
ht 

pajtohe
m 

Gjinia Mashkull N 9 1 17 117 203 347 

%  2.6% .3% 4.9% 33.7% 58.5% 100.0% 

Femer N 6 2 20 2 4 34 

%  17.6% 5.9% 58.8% 5.9% 11.8% 100.0% 

Total N 15 3 37 119 207 381 

%  3.9% .8% 9.7% 31.2% 54.3% 100.0% 

         Tabela SH2.25: “TURIZMI NEGATIVISHT NDIKON NË MJEDIS” sipas gjinisë   

      Turizmi negativisht ndikon në mjedis  

Total 

      
Nuk 
jam i 

sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 

Pjesëris
ht 

pajtohe
m 

Plotësis
ht 

pajtohe
m 

Gjinia Mashkull N 31 7 68 191 50 347 

%  8.9% 2.0% 19.6% 55.0% 14.4% 100.0% 

Femer N 13 0 0 20 1 34 

%  38.2% .0% .0% 58.8% 2.9% 100.0% 

Total N 44 7 68 211 51 381 

%  11.5% 1.8% 17.8% 55.4% 13.4% 100.0% 
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Tabela SH2.26: “TURIZMI NGADALËSON AKTIVITETET LOKALE” sipas gjinisë   

      Turizmi ngadalëson aktivitetet lokale  

Total 

      
Nuk 
jam i 

sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 

Pjesëris
ht 

pajtohe
m 

Plotësis
ht 

pajtohe
m 

Gjinia Mashkull N 21 6 36 134 150 347 

%  6.1% 1.7% 10.4% 38.6% 43.2% 100.0% 

Femer N 0 11 0 3 20 34 

%  .0% 32.4% .0% 8.8% 58.8% 100.0% 

Total N 21 17 36 137 170 381 

%  5.5% 4.5% 9.4% 36.0% 44.6% 100.0% 

         Tabela SH2.27: “TURIZMI DËMTON STANDARDET E MORALIT” sipas gjinisë   

      Turizmi dëmton standardet e moralit  

Total 

      
Nuk 
jam i 

sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 

Pjesëris
ht 

pajtohe
m 

Plotësis
ht 

pajtohe
m 

Gjinia Mashkull N 24 12 182 127 2 347 

%  6.9% 3.5% 52.4% 36.6% .6% 100.0% 

Femer N 0 0 2 11 21 34 

%  .0% .0% 5.9% 32.4% 61.8% 100.0% 

Total N 24 12 184 138 23 381 

%  6.3% 3.1% 48.3% 36.2% 6.0% 100.0% 

         Tabela SH2.28: “TURIZMI KRIJON VENDE TË REJA PUNE” sipas gjinisë   

  
      

Turizmi krijon vende të reja 
pune 

Total 

  
      

Nuk 
jam i 

sigurtë 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

  Gjinia Mashkull N 18 93 236 347 

  %  5.2% 26.8% 68.0% 100.0% 

  Femer N 11 12 11 34 

  %  32.4% 35.3% 32.4% 100.0% 

  Total N 29 105 247 381 

  %  7.6% 27.6% 64.8% 100.0% 
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Tabela SH2.29: “PËRSONALISHT KAM TË ARDHURA NGA TURIZMI” sipas gjinisë     

      Përsonalisht kam të ardhura nga turizmi  

Total 

 
      Nuk jam i 

sigurtë 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

 Gjinia Mashkull N 2 0 61 284 347 

 %  .6% .0% 17.6% 81.8% 100.0% 

 Femer N 25 2 3 4 34 

 %  73.5% 5.9% 8.8% 11.8% 100.0% 

 Total N 27 2 64 288 381 

 %  7.1% .5% 16.8% 75.6% 100.0% 

 

          

 

 

 

 

 

 

Tabela SH2.30: “TURIZMI ËSHTË I RËNDËSISHËM PËR VENDIN TIM” sipas 

gjinisë   

  
      Turizmi është i rëndësishëm për 

vendin tim 

Total 

  
      

Nuk 
jam i 

sigurtë 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

  Gjinia Mashkull N 4 18 325 347 

  %  1.2% 5.2% 93.7% 100.0% 

  Femer N 1 2 31 34 

  %  2.9% 5.9% 91.2% 100.0% 

  Total N 5 20 356 381 

  %  1.3% 5.2% 93.4% 100.0% 
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Tabela SH2.31: “ADMINISTRATA PUBLIKE UDHËHEQ NJË POLITIK TË GABUAR EKONOMIKE 

MBI ZHVILLIMIN E QYTETIT” sipas grupëmoshës   

      Administrata publike udhëheq një politik të gabuar ekonomike 
mbi zhvillimin e qytetit 

Total 

      Nuk jam i 
sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Grupëmosha 20-30 
vjeç 

N 0 0 1 0 11 12 

%  .0% .0% 8.3% .0% 91.7% 100.0% 

31-40 
vjeç 

N 1 14 14 3 156 188 

%  .5% 7.4% 7.4% 1.6% 83.0% 100.0% 

41-50 
vjeç 

N 1 5 4 10 110 130 

%  .8% 3.8% 3.1% 7.7% 84.6% 100.0% 

51-62 
vjeç 

N 16 2 9 19 5 51 

%  31.4% 3.9% 17.6% 37.3% 9.8% 100.0% 

Total N 18 21 28 32 282 381 

%  4.7% 5.5% 7.3% 8.4% 74.0% 100.0% 

          

 

 

Tabela SH2.32: “ME KONCEPTIN TEORIK TË ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL 

MUNDEMI TË PLANIFIKOJM ZHVILLIMIN EKONOMI TË QYTETIT” sipas grupëmoshës   

 
      Me konceptin teorik të zhvillimit ekonomik lokal 

mundemi të planifikojm zhvillimin ekonomi të qytetit 

Total 

 
      Nuk jam i 

sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

 Grupëmosha 20-30 
vjeç 

N 0 0 0 12 12 

 %  .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

 31-40 
vjeç 

N 9 3 0 176 188 

 %  4.8% 1.6% .0% 93.6% 100.0% 

 41-50 
vjeç 

N 4 0 22 104 130 

 %  3.1% .0% 16.9% 80.0% 100.0% 

 51-62 
vjeç 

N 10 16 19 6 51 

 %  19.6% 31.4% 37.3% 11.8% 100.0% 

 Total N 23 19 41 298 381 

 %  6.0% 5.0% 10.8% 78.2% 100.0% 
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Tabela SH2.33: “ME KONCEPTIN TEORIK TË QYTETEVE KREATIVE MUND TË ZHVILLOJM 

TURIZMIN KULTUROR” sipas grupëmoshës   

      Me konceptin teorik të qyteteve kreative mund të 
zhvillojm turizmin kulturor 

Total 

      
Nuk 
jam i 

sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 

Pjesëris
ht 

pajtohe
m 

Plotësis
ht 

pajtohe
m 

Grupëmosha 20-30 
vjeç 

N 0 0 0 0 12 12 

%  .0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

31-40 
vjeç 

N 10 0 6 30 142 188 

%  5.3% .0% 3.2% 16.0% 75.5% 100.0% 

41-50 
vjeç 

N 3 0 3 54 70 130 

%  2.3% .0% 2.3% 41.5% 53.8% 100.0% 

51-62 
vjeç 

N 6 12 18 2 13 51 

%  11.8% 23.5% 35.3% 3.9% 25.5% 100.0% 

Total N 19 12 27 86 237 381 

%  5.0% 3.1% 7.1% 22.6% 62.2% 100.0% 

          

 

 

 

Tabela SH2.34: “TURIZMI KONTRIBUON NË ZHVILLIMIN EKONOMIK TË QYTETIT” sipas 

grupëmoshës   

      Turizmi kontribuon në zhvillimin ekonomik të qytetit  

Total 

      Nuk jam 
i sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Grupëmosha 20-30 
vjeç 

N 0 0 0 0 12 12 

%  .0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

31-40 
vjeç 

N 4 0 6 12 166 188 

%  2.1% .0% 3.2% 6.4% 88.3% 100.0% 

41-50 
vjeç 

N 4 0 0 38 88 130 

%  3.1% .0% .0% 29.2% 67.7% 100.0% 

51-62 
vjeç 

N 10 9 0 8 24 51 

%  19.6% 17.6% .0% 15.7% 47.1% 100.0% 

Total N 18 9 6 58 290 381 

%  4.7% 2.4% 1.6% 15.2% 76.1% 100.0% 
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Tabela SH2.35: “ME KONCEPTIN TEORIK TË IDENTITETIT TË QYTETEVE MUND TË 

PËRMIRËSOJM IMAZHIN E QYTETIT DHE RRITJEN E KONKURRENCËS” sipas grupëmoshës   

      Me konceptin teorik të identitetit të qyteteve mund të 
përmirësojm imazhin e qytetit dhe rritjen e konkurrencës  

Total 

      
Nuk 
jam i 

sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 

Pjesëris
ht 

pajtohe
m 

Plotësis
ht 

pajtohe
m 

Grupëmosha 20-30 
vjeç 

N 0 0 0 0 12 12 

%  .0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

31-40 
vjeç 

N 6 0 8 0 174 188 

%  3.2% .0% 4.3% .0% 92.6% 100.0% 

41-50 
vjeç 

N 3 3 9 40 75 130 

%  2.3% 2.3% 6.9% 30.8% 57.7% 100.0% 

51-62 
vjeç 

N 16 5 0 4 26 51 

%  31.4% 9.8% .0% 7.8% 51.0% 100.0% 

Total N 25 8 17 44 287 381 

%  6.6% 2.1% 4.5% 11.5% 75.3% 100.0% 

         Tabela SH2.36: “TURIZMI SHFRYTËZON RESURSET NATYRORE” sipas grupëmoshës     

       Turizmi shfrytëzon resurset natyrore  

Total 

 

      
Nuk 
jam i 

sigurtë 
Nuk 

pajtohem 

Pjesërish
t 

pajtohem 

Plotësis
ht 

pajtohe
m 

 Grupëmosha 20-30 
vjeç 

N 0 0 0 12 12 

 %  .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

 31-40 
vjeç 

N 13 2 17 156 188 

 %  6.9% 1.1% 9.0% 83.0% 100.0% 

 41-50 
vjeç 

N 3 44 79 4 130 

 %  2.3% 33.8% 60.8% 3.1% 100.0% 

 51-62 
vjeç 

N 35 3 13 0 51 

 %  68.6% 5.9% 25.5% .0% 100.0% 

 Total N 51 49 109 172 381 

 %  13.4% 12.9% 28.6% 45.1% 100.0% 
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Tabela SH2.37: “BASHKËSIA KA KONTROL NË ZHVILLIMIN E TURIZMIT” sipas grupëmoshës     

      Bashkësia ka kontrol në zhvillimin e turizmit  

Total 

      Nuk jam i 
sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Grupëmosha 20-30 
vjeç 

N 12 0 0 0 0 12 

%  100.0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 

31-40 
vjeç 

N 35 4 8 127 14 188 

%  18.6% 2.1% 4.3% 67.6% 7.4% 100.0% 

41-50 
vjeç 

N 41 40 0 35 14 130 

%  31.5% 30.8% .0% 26.9% 10.8% 100.0% 

51-62 
vjeç 

N 5 9 7 30 0 51 

%  9.8% 17.6% 13.7% 58.8% .0% 100.0% 

Total N 93 53 15 192 28 381 

%  24.4% 13.9% 3.9% 50.4% 7.3% 100.0% 

          

 

 

 

Tabela SH2.38: “TURIZMI STIMULON AFTËSIT LOKALE/ZANATET DHE KULTUREN”  

sipas grupëmoshës     

 
      

Turizmi stimulon aftësit lokale/zanatet dhe 
kulturen  

Total 

 
      Nuk jam i 

sigurtë 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

 Grupëmosha 20-30 
vjeç 

N 0 12 0 0 12 

 %  .0% 100.0% .0% .0% 100.0% 

 31-40 
vjeç 

N 35 16 91 46 188 

 %  18.6% 8.5% 48.4% 24.5% 100.0% 

 41-50 
vjeç 

N 1 1 52 76 130 

 %  .8% .8% 40.0% 58.5% 100.0% 

 51-62 
vjeç 

N 2 8 0 41 51 

 %  3.9% 15.7% .0% 80.4% 100.0% 

 Total N 38 37 143 163 381 

 %  10.0% 9.7% 37.5% 42.8% 100.0% 
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Tabela SH2.39: “TURIZMI NDIKON QË BASHKËSIA TË FITOJË SHËRBIME TË REJA” sipas 

grupëmoshës     

      Turizmi ndikon që bashkësia të fitojë shërbime të reja  

Total 

      Nuk jam i 
sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Grupëmosha 20-30 
vjeç 

N 0 0 0 0 12 12 

%  .0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

31-40 
vjeç 

N 5 0 13 79 91 188 

%  2.7% .0% 6.9% 42.0% 48.4% 100.0% 

41-50 
vjeç 

N 1 0 3 35 91 130 

%  .8% .0% 2.3% 26.9% 70.0% 100.0% 

51-62 
vjeç 

N 9 3 21 5 13 51 

%  17.6% 5.9% 41.2% 9.8% 25.5% 100.0% 

Total N 15 3 37 119 207 381 

%  3.9% .8% 9.7% 31.2% 54.3% 100.0% 

          

 

 

 

 

Tabela SH2.40: “TURIZMI NEGATIVISHT NDIKON NË MJEDIS” sipas grupëmoshës     

      Turizmi negativisht ndikon në mjedis  

Total 

      Nuk jam i 
sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Grupëmosha 20-30 
vjeç 

N 12 0 0 0 0 12 

%  100.0% .0% .0% .0% .0% 100.0% 

31-40 
vjeç 

N 25 0 62 52 49 188 

%  13.3% .0% 33.0% 27.7% 26.1% 100.0% 

41-50 
vjeç 

N 2 1 6 121 0 130 

%  1.5% .8% 4.6% 93.1% .0% 100.0% 

51-62 
vjeç 

N 5 6 0 38 2 51 

%  9.8% 11.8% .0% 74.5% 3.9% 100.0% 

Total N 44 7 68 211 51 381 

%  11.5% 1.8% 17.8% 55.4% 13.4% 100.0% 
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Tabela SH2.41: “TURIZMI NGADALËSON AKTIVITETET LOKALE” sipas grupëmoshës     

      Turizmi ngadalëson aktivitetet lokale  

Total 

      Nuk jam i 
sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Grupëmosha 20-30 
vjeç 

N 8 0 0 0 4 12 

%  66.7% .0% .0% .0% 33.3% 100.0% 

31-40 
vjeç 

N 13 8 26 112 29 188 

%  6.9% 4.3% 13.8% 59.6% 15.4% 100.0% 

41-50 
vjeç 

N 0 1 7 19 103 130 

%  .0% .8% 5.4% 14.6% 79.2% 100.0% 

51-62 
vjeç 

N 0 8 3 6 34 51 

%  .0% 15.7% 5.9% 11.8% 66.7% 100.0% 

Total N 21 17 36 137 170 381 

%  5.5% 4.5% 9.4% 36.0% 44.6% 100.0% 

          

 

 

 

 

Tabela SH2.42: “TURIZMI DËMTON STANDARDET E MORALIT” sipas grupëmoshës     

      Turizmi dëmton standardet e moralit  

Total 

      
Nuk 
jam i 

sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 

Pjesëris
ht 

pajtohe
m 

Plotësis
ht 

pajtohe
m 

Grupëmosha 20-30 
vjeç 

N 11 0 0 1 0 12 

%  91.7% .0% .0% 8.3% .0% 100.0% 

31-40 
vjeç 

N 11 0 156 8 13 188 

%  5.9% .0% 83.0% 4.3% 6.9% 100.0% 

41-50 
vjeç 

N 2 6 28 91 3 130 

%  1.5% 4.6% 21.5% 70.0% 2.3% 100.0% 

51-62 
vjeç 

N 0 6 0 38 7 51 

%  .0% 11.8% .0% 74.5% 13.7% 100.0% 

Total N 24 12 184 138 23 381 

%  6.3% 3.1% 48.3% 36.2% 6.0% 100.0% 
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Tabela SH2.43: “TURIZMI KRIJON VENDE TË REJA PUNE” sipas grupëmoshës     

      
Turizmi krijon vende të reja 

pune 

Total 

  
      

Nuk 
jam i 

sigurtë 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

  Grupëmosha 20-30 
vjeç 

N 0 0 12 12 

  %  .0% .0% 100.0% 100.0% 

  31-40 
vjeç 

N 4 11 173 188 

  %  2.1% 5.9% 92.0% 100.0% 

  41-50 
vjeç 

N 3 71 56 130 

  %  2.3% 54.6% 43.1% 100.0% 

  51-62 
vjeç 

N 22 23 6 51 

  %  43.1% 45.1% 11.8% 100.0% 

  Total N 29 105 247 381 

  %  7.6% 27.6% 64.8% 100.0% 

  

          

 

 

 

 

Tabela SH2.44: “PËRSONALISHT KAM TË ARDHURA NGA TURIZMI” sipas grupëmoshës       

       Përsonalisht kam të ardhura nga turizmi  

Total 

 
      Nuk jam i 

sigurtë 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

 Grupëmosha 20-30 
vjeç 

N 0 0 0 12 12 

 %  .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

 31-40 
vjeç 

N 17 0 3 168 188 

 %  9.0% .0% 1.6% 89.4% 100.0% 

 41-50 
vjeç 

N 4 0 28 98 130 

 % 3.1% .0% 21.5% 75.4% 100.0% 

 51-62 
vjeç 

N 6 2 33 10 51 

 %  11.8% 3.9% 64.7% 19.6% 100.0% 

 Total N 27 2 64 288 381 

 %  7.1% .5% 16.8% 75.6% 100.0% 
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Tabela SH2.45: “TURIZMI ËSHTË I RËNDËSISHËM PËR VENDIN TIM” sipas 

grupëmoshës       

      Turizmi është i rëndësishëm për 
vendin tim 

Total 

  
      

Nuk 
jam i 

sigurtë 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

  Grupëmosh
a 

20-30 
vjeç 

N 0 0 12 12 

  %  .0% .0% 100.0% 100.0% 

  31-40 
vjeç 

N 0 1 187 188 

  %  .0% .5% 99.5% 100.0% 

  41-50 
vjeç 

N 0 16 114 130 

  %  .0% 12.3% 87.7% 100.0% 

  51-62 
vjeç 

N 5 3 43 51 

  %  9.8% 5.9% 84.3% 100.0% 

  Total N 5 20 356 381 

  %  1.3% 5.2% 93.4% 100.0% 
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Tabela SH2.46: “ADMINISTRATA PUBLIKE UDHËHEQ NJË POLITIK TË GABUAR EKONOMIKE 

MBI ZHVILLIMIN E QYTETIT” sipas sektorit të punësimit  

      Administrata publike udhëheq një politik të gabuar ekonomike 
mbi zhvillimin e qytetit 

Total 

      Nuk jam i 
sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

NË CILËN 
LËMI TË 
PUNËS 
JENI I/E 
PUNËSUAR 

administrat 
publike 

N 8 9 14 3 31 65 

%
  

12.3% 13.8% 21.5% 4.6% 47.7% 100.0% 

arsim N 0 0 0 3 6 9 

%
  

.0% .0% .0% 33.3% 66.7% 100.0% 

biznese te 
tjera 

N 1 1 0 1 7 10 

 10.0% 10.0% .0% 10.0% 70.0% 100.0% 

bujqësi N 3 0 2 7 26 38 

%
  

7.9% .0% 5.3% 18.4% 68.4% 100.0% 

drejtesi N 0 0 0 0 1 1 

%
  

.0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

ekonomi N 0 0 3 1 4 8 

%
  

.0% .0% 37.5% 12.5% 50.0% 100.0% 

kulture N 1 0 0 0 6 7 

%
  

14.3% .0% .0% .0% 85.7% 100.0% 

ndërtimtari N 0 0 0 0 15 15 

% .0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

planifikimi 
hapsinore 

N 0 0 0 0 1 1 

% .0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

sport N 0 0 1 0 6 7 

%
  

.0% .0% 14.3% .0% 85.7% 100.0% 

tregëti N 0 0 0 3 29 32 

%
  

.0% .0% .0% 9.4% 90.6% 100.0% 

turizëm N 5 11 8 14 150 188 

%
  

2.7% 5.9% 4.3% 7.4% 79.8% 100.0% 

Total N 18 21 28 32 282 381 

%
  

4.7% 5.5% 7.3% 8.4% 74.0% 100.0% 
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Tabela SH2.47: “ME KONCEPTIN TEORIK TË ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL 

MUNDEMI TË PLANIFIKOJM ZHVILLIMIN EKONOMI TË QYTETIT” sipas sektorit të 

punësimit 

      Me konceptin teorik të zhvillimit ekonomik lokal 
mundemi të planifikojm zhvillimin ekonomi të qytetit 

Total 

 
      Nuk jam 

i sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

 NË CILËN 
LËMI TË 
PUNËS 
JENI I/E 
PUNËSUAR 

administrat 
publike 

N 6 3 5 51 65 

 %
  

9.2% 4.6% 7.7% 78.5% 100.0% 

 arsim N 1 2 0 6 9 

 %
  

11.1% 22.2% .0% 66.7% 100.0% 

 biznese te 
tjera 

N 1 1 3 5 10 

 %
  

10.0% 10.0% 30.0% 50.0% 100.0% 

 bujqësi N 1 3 9 25 38 

 %
  

2.6% 7.9% 23.7% 65.8% 100.0% 

 drejtesi N 0 0 0 1 1 

 %
  

.0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

 ekonomi N 2 2 1 3 8 

 %
  

25.0% 25.0% 12.5% 37.5% 100.0% 

 kulture N 1 1 0 5 7 

 %
  

14.3% 14.3% .0% 71.4% 100.0% 

 ndërtimtari N 0 0 1 14 15 

 %
  

.0% .0% 6.7% 93.3% 100.0% 

 planifikimi 
hapsinore 

N 0 0 0 1 1 

 %
  

.0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

 sport N 0 0 0 7 7 

 %
  

.0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

 tregëti N 0 2 2 28 32 

 %
  

.0% 6.3% 6.3% 87.5% 100.0% 

 turizëm N 11 5 20 152 188 

 %
  

5.9% 2.7% 10.6% 80.9% 100.0% 

 Total N 23 19 41 298 381 

 %
  

6.0% 5.0% 10.8% 78.2% 100.0% 

 

          

 

 



222 

 

Tabela SH2.48: “ME KONCEPTIN TEORIK TË QYTETEVE KREATIVE MUND TË ZHVILLOJM 

TURIZMIN KULTUROR” sipas sektorit të punësimit 

      Me konceptin teorik të qyteteve kreative mund të zhvillojm 
turizmin kulturor 

Total 

      Nuk jam 
i sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

NË CILËN 
LËMI TË 
PUNËS 
JENI I/E 
PUNËSUAR 

administra
t publike 

N 7 2 5 21 30 65 

%  10.8% 3.1% 7.7% 32.3% 46.2% 100.0% 

arsim N 0 0 3 1 5 9 

%  .0% .0% 33.3% 11.1% 55.6% 100.0% 

biznese te 
tjera 

N 0 2 0 6 2 10 

%  .0% 20.0% .0% 60.0% 20.0% 100.0% 

bujqësi N 2 3 5 10 18 38 

%  5.3% 7.9% 13.2% 26.3% 47.4% 100.0% 

drejtesi N 0 0 0 0 1 1 

%  .0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

ekonomi N 0 0 0 2 6 8 

%  .0% .0% .0% 25.0% 75.0% 100.0% 

kulture N 0 1 1 1 4 7 

%  .0% 14.3% 14.3% 14.3% 57.1% 100.0% 

ndërtimtari N 0 0 0 3 12 15 

%  .0% .0% .0% 20.0% 80.0% 100.0% 

planifikimi 
hapsinore 

N 0 0 0 1 0 1 

%  .0% .0% .0% 100.0% .0% 100.0% 

sport N 0 0 0 0 7 7 

%  .0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

tregëti N 0 2 0 4 26 32 

%  .0% 6.3% .0% 12.5% 81.3% 100.0% 

turizëm N 10 2 13 37 126 188 

%  5.3% 1.1% 6.9% 19.7% 67.0% 100.0% 

Total N 19 12 27 86 237 381 

%  5.0% 3.1% 7.1% 22.6% 62.2% 100.0% 
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Tabela SH2.49: “TURIZMI KONTRIBUON NË ZHVILLIMIN EKONOMIK TË QYTETIT” sipas 

sektorit të punësimit  

 
    Turizmi kontribuon në zhvillimin ekonomik të qytetit  

Total 

      Nuk jam 
i sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

NË CILËN 
LËMI TË 
PUNËS 
JENI I/E 
PUNËSUAR 

administrat 
publike 

N 6 0 0 13 46 65 

%  9.2% .0% .0% 20.0% 70.8% 100.0% 

arsim N 0 0 0 2 7 9 

%  .0% .0% .0% 22.2% 77.8% 100.0% 

biznese te 
tjera 

N 0 0 1 3 6 10 

%  .0% .0% 10.0% 30.0% 60.0% 100.0% 

bujqësi N 2 2 0 8 26 38 

%  5.3% 5.3% .0% 21.1% 68.4% 100.0% 

drejtesi N 0 0 0 0 1 1 

 .0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

ekonomi N 1 1 0 2 4 8 

%  12.5% 12.5% .0% 25.0% 50.0% 100.0% 

kulture N 0 0 0 2 5 7 

%  .0% .0% .0% 28.6% 71.4% 100.0% 

ndërtimtari N 0 0 0 1 14 15 

%  .0% .0% .0% 6.7% 93.3% 100.0% 

planifikimi 
hapsinore 

N 0 0 0 0 1 1 

%  .0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

sport N 0 0 0 2 5 7 

%  .0% .0% .0% 28.6% 71.4% 100.0% 

tregëti N 0 0 0 2 30 32 

% .0% .0% .0% 6.3% 93.8% 100.0% 

turizëm N 9 6 5 23 145 188 

%  4.8% 3.2% 2.7% 12.2% 77.1% 100.0% 

Total N 18 9 6 58 290 381 

%  4.7% 2.4% 1.6% 15.2% 76.1% 100.0% 
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Tabela SH2.50: “ME KONCEPTIN TEORIK TË IDENTITETIT TË QYTETEVE MUND TË 

PËRMIRËSOJM IMAZHIN E QYTETIT DHE RRITJEN E KONKURRENCËS”  sipas sektorit të 

punësimit 

      Me konceptin teorik të identitetit të qyteteve mund të 
përmirësojm imazhin e qytetit dhe rritjen e konkurrencës  

Total 

      Nuk jam i 
sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

NË CILËN 
LËMI TË 
PUNËS 
JENI I/E 
PUNËSUAR 

administrat 
publike 

N 3 1 0 6 55 65 

%
  

4.6% 1.5% .0% 9.2% 84.6% 100.0% 

arsim N 0 0 0 1 8 9 

%
  

.0% .0% .0% 11.1% 88.9% 100.0% 

biznese te 
tjera 

N 1 0 2 3 4 10 

%
  

10.0% .0% 20.0% 30.0% 40.0% 100.0% 

bujqësi N 6 3 1 5 23 38 

%
  

15.8% 7.9% 2.6% 13.2% 60.5% 100.0% 

drejtesi N 0 0 0 0 1 1 

%
  

.0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

ekonomi N 1 0 0 3 4 8 

%
  

12.5% .0% .0% 37.5% 50.0% 100.0% 

kulture N 0 0 0 1 6 7 

%
  

.0% .0% .0% 14.3% 85.7% 100.0% 

ndërtimtari N 0 0 1 2 12 15 

%
  

.0% .0% 6.7% 13.3% 80.0% 100.0% 

planifikimi 
hapsinore 

N 0 0 0 0 1 1 

%
  

.0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

sport N 0 0 0 0 7 7 

%
  

.0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

tregëti N 0 0 2 2 28 32 

%
  

.0% .0% 6.3% 6.3% 87.5% 100.0% 

turizëm N 14 4 11 21 138 188 

%
  

7.4% 2.1% 5.9% 11.2% 73.4% 100.0% 

Total N 25 8 17 44 287 381 

%
  

6.6% 2.1% 4.5% 11.5% 75.3% 100.0% 
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Tabela SH2.51: “TURIZMI SHFRYTËZON RESURSET NATYRORE” sipas sektorit të 

punësimit  

      Turizmi shfrytëzon resurset natyrore  

Total 

 
      Nuk jam 

i sigurtë 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

 NË CILËN 
LËMI TË 
PUNËS 
JENI I/E 
PUNËSUAR 

administrat 
publike 

N 0 6 28 31 65 

 %
  

.0% 9.2% 43.1% 47.7% 100.0% 

 arsim N 3 1 2 3 9 

 %
  

33.3% 11.1% 22.2% 33.3% 100.0% 

 biznese te 
tjera 

N 3 2 3 2 10 

 %
  

30.0% 20.0% 30.0% 20.0% 100.0% 

 bujqësi N 8 12 9 9 38 

 %
  

21.1% 31.6% 23.7% 23.7% 100.0% 

 drejtesi N 0 1 0 0 1 

 %
  

.0% 100.0% .0% .0% 100.0% 

 ekonomi N 0 0 6 2 8 

 %
  

.0% .0% 75.0% 25.0% 100.0% 

 kulture N 2 1 2 2 7 

 %
  

28.6% 14.3% 28.6% 28.6% 100.0% 

 ndërtimtari N 0 2 4 9 15 

 %
  

.0% 13.3% 26.7% 60.0% 100.0% 

 planifikimi 
hapsinore 

N 0 0 0 1 1 

 %
  

.0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

 sport N 0 0 4 3 7 

 %
  

.0% .0% 57.1% 42.9% 100.0% 

 tregëti N 2 2 5 23 32 

 %
  

6.3% 6.3% 15.6% 71.9% 100.0% 

 turizëm N 33 22 46 87 188 

 %
  

17.6% 11.7% 24.5% 46.3% 100.0% 

 Total N 51 49 109 172 381 

 %
  

13.4% 12.9% 28.6% 45.1% 100.0% 
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Tabela SH2.52: “BASHKËSIA KA KONTROL NË ZHVILLIMIN E TURIZMIT” sipas sektorit të 

punësimit  

      Bashkësia ka kontrol në zhvillimin e turizmit  

Total 

      Nuk jam 
i sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

NË CILËN 
LËMI TË 
PUNËS 
JENI I/E 
PUNËSUAR 

administrat 
publike 

N 6 13 15 26 5 65 

%
  

9.2% 20.0% 23.1% 40.0% 7.7% 100.0% 

arsim N 2 0 0 7 0 9 

%
  

22.2% .0% .0% 77.8% .0% 100.0% 

biznese te 
tjera 

N 2 5 0 3 0 10 

%
  

20.0% 50.0% .0% 30.0% .0% 100.0% 

bujqësi N 4 9 0 18 7 38 

%
  

10.5% 23.7% .0% 47.4% 18.4% 100.0% 

drejtesi N 0 0 0 1 0 1 

%
  

.0% .0% .0% 100.0% .0% 100.0% 

ekonomi N 3 3 0 2 0 8 

%
  

37.5% 37.5% .0% 25.0% .0% 100.0% 

kulture N 3 0 0 4 0 7 

%
  

42.9% .0% .0% 57.1% .0% 100.0% 

ndërtimtari N 5 3 0 7 0 15 

%
  

33.3% 20.0% .0% 46.7% .0% 100.0% 

planifikimi 
hapsinore 

N 0 0 0 1 0 1 

%
  

.0% .0% .0% 100.0% .0% 100.0% 

sport N 5 0 0 0 2 7 

%
  

71.4% .0% .0% .0% 28.6% 100.0% 

tregëti N 9 2 0 20 1 32 

%
  

28.1% 6.3% .0% 62.5% 3.1% 100.0% 

turizëm N 54 18 0 103 13 188 

%
  

28.7% 9.6% .0% 54.8% 6.9% 100.0% 

Total N 93 53 15 192 28 381 

%
  

24.4% 13.9% 3.9% 50.4% 7.3% 100.0% 
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Tabela SH2.53: “TURIZMI STIMULON AFTËSIT LOKALE/ZANATET DHE KULTUREN” 

sipas sektorit të punësimit  

      Turizmi stimulon aftësit lokale/zanatet dhe kulturen  

Total 

 
      Nuk jam 

i sigurtë 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

 NË CILËN 
LËMI TË 
PUNËS 
JENI I/E 
PUNËSUAR 

administrat 
publike 

N 8 9 14 34 65 

 %
  

12.3% 13.8% 21.5% 52.3% 100.0% 

 arsim N 0 0 3 6 9 

 %
  

.0% .0% 33.3% 66.7% 100.0% 

 biznese te 
tjera 

N 0 2 0 8 10 

 %
  

.0% 20.0% .0% 80.0% 100.0% 

 bujqësi N 3 1 12 22 38 

 %
  

7.9% 2.6% 31.6% 57.9% 100.0% 

 drejtesi N 0 0 0 1 1 

 %
  

.0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

 ekonomi N 0 0 2 6 8 

 %
  

.0% .0% 25.0% 75.0% 100.0% 

 kulture N 0 2 1 4 7 

 %
  

.0% 28.6% 14.3% 57.1% 100.0% 

 ndërtimtari N 3 0 9 3 15 

 %
  

20.0% .0% 60.0% 20.0% 100.0% 

 planifikimi 
hapsinore 

N 0 0 1 0 1 

 %
  

.0% .0% 100.0% .0% 100.0% 

 sport N 0 3 2 2 7 

 %
  

.0% 42.9% 28.6% 28.6% 100.0% 

 tregëti N 6 3 17 6 32 

 %
  

18.8% 9.4% 53.1% 18.8% 100.0% 

 turizëm N 18 17 82 71 188 

 %
  

9.6% 9.0% 43.6% 37.8% 100.0% 

 Total N 38 37 143 163 381 

 %
  

10.0% 9.7% 37.5% 42.8% 100.0% 
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Tabela SH2.54: “TURIZMI NDIKON QË BASHKËSIA TË FITOJË SHËRBIME TË REJA” sipas sektorit 

të punësimit   

      Turizmi ndikon që bashkësia të fitojë shërbime të reja  

Total 

      Nuk jam 
i sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

NË CILËN 
LËMI TË 
PUNËS 
JENI I/E 
PUNËSUAR 

administrat 
publike 

N 6 2 0 30 27 65 

%
  

9.2% 3.1% .0% 46.2% 41.5% 100.0% 

arsim N 3 0 0 3 3 9 

%
  

33.3% .0% .0% 33.3% 33.3% 100.0% 

biznese te 
tjera 

N 0 0 1 2 7 10 

%
  

.0% .0% 10.0% 20.0% 70.0% 100.0% 

bujqësi N 0 0 8 9 21 38 

 .0% .0% 21.1% 23.7% 55.3% 100.0% 

drejtesi N 0 0 0 0 1 1 

%
  

.0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

ekonomi N 0 1 0 1 6 8 

%
  

.0% 12.5% .0% 12.5% 75.0% 100.0% 

kulture N 1 0 0 2 4 7 

%
  

14.3% .0% .0% 28.6% 57.1% 100.0% 

ndërtimtari N 0 0 0 3 12 15 

%
  

.0% .0% .0% 20.0% 80.0% 100.0% 

planifikimi 
hapsinore 

N 0 0 0 0 1 1 

%
  

.0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

sport N 0 0 0 2 5 7 

%
  

.0% .0% .0% 28.6% 71.4% 100.0% 

tregëti N 0 0 0 9 23 32 

%
  

.0% .0% .0% 28.1% 71.9% 100.0% 

turizëm N 5 0 28 58 97 188 

%
  

2.7% .0% 14.9% 30.9% 51.6% 100.0% 

Total N 15 3 37 119 207 381 

%
  

3.9% .8% 9.7% 31.2% 54.3% 100.0% 
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Tabela SH2.55: ”TURIZMI NEGATIVISHT NDIKON NË MJEDIS”  sipas sektorit të punësimit 

      Turizmi negativisht ndikon në mjedis  

Total 

      Nuk jam i 
sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

NË CILËN 
LËMI TË 
PUNËS 
JENI I/E 
PUNËSUAR 

administrat 
publike 

N 14 7 13 28 3 65 

%
  

21.5% 10.8% 20.0% 43.1% 4.6% 100.0% 

arsim N 0 0 3 6 0 9 

%
  

.0% .0% 33.3% 66.7% .0% 100.0% 

biznese te 
tjera 

N 2 0 0 8 0 10 

 20.0% .0% .0% 80.0% .0% 100.0% 

bujqësi N 1 0 1 31 5 38 

%
  

2.6% .0% 2.6% 81.6% 13.2% 100.0% 

drejtesi N 0 0 0 1 0 1 

%
  

.0% .0% .0% 100.0% .0% 100.0% 

ekonomi N 1 0 1 5 1 8 

%
  

12.5% .0% 12.5% 62.5% 12.5% 100.0% 

kulture N 2 0 0 5 0 7 

%
  

28.6% .0% .0% 71.4% .0% 100.0% 

ndërtimtari N 0 0 6 6 3 15 

%
  

.0% .0% 40.0% 40.0% 20.0% 100.0% 

planifikimi 
hapsinore 

N 0 0 1 0 0 1 

%
  

.0% .0% 100.0% .0% .0% 100.0% 

sport N 3 0 0 4 0 7 

%
  

42.9% .0% .0% 57.1% .0% 100.0% 

tregëti N 3 0 12 9 8 32 

%
  

9.4% .0% 37.5% 28.1% 25.0% 100.0% 

turizëm N 18 0 31 108 31 188 

%
  

9.6% .0% 16.5% 57.4% 16.5% 100.0% 

Total N 44 7 68 211 51 381 

% 11.5% 1.8% 17.8% 55.4% 13.4% 100.0% 
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Tabela SH2.56: “TURIZMI NGADALËSON AKTIVITETET LOKALE”  sipas sektorit të punësimit 

      Turizmi ngadalëson aktivitetet lokale  

Total 

      Nuk jam 
i sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

NË CILËN 
LËMI TË 
PUNËS 
JENI I/E 
PUNËSUAR 

administrat 
publike 

N 3 17 36 9 0 65 

%
  

4.6% 26.2% 55.4% 13.8% .0% 100.0% 

arsim N 0 0 0 3 6 9 

%
  

.0% .0% .0% 33.3% 66.7% 100.0% 

biznese te 
tjera 

N 0 0 0 0 10 10 

%
  

.0% .0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

bujqësi N 1 0 0 11 26 38 

%
  

2.6% .0% .0% 28.9% 68.4% 100.0% 

drejtesi N 0 0 0 1 0 1 

%
  

.0% .0% .0% 100.0% .0% 100.0% 

ekonomi N 0 0 0 8 0 8 

%
  

.0% .0% .0% 100.0% .0% 100.0% 

kulture N 1 0 0 1 5 7 

%
  

14.3% .0% .0% 14.3% 71.4% 100.0% 

ndërtimtari N 0 0 0 9 6 15 

%
  

.0% .0% .0% 60.0% 40.0% 100.0% 

planifikimi 
hapsinore 

N 0 0 0 1 0 1 

%
  

.0% .0% .0% 100.0% .0% 100.0% 

sport N 2 0 0 2 3 7 

%
  

28.6% .0% .0% 28.6% 42.9% 100.0% 

tregëti N 0 0 0 20 12 32 

%
  

.0% .0% .0% 62.5% 37.5% 100.0% 

turizëm N 14 0 0 72 102 188 

%
  

7.4% .0% .0% 38.3% 54.3% 100.0% 

Total N 21 17 36 137 170 381 

%
  

5.5% 4.5% 9.4% 36.0% 44.6% 100.0% 
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Tabela SH2.57: “TURIZMI DËMTON STANDARDET E MORALIT” sipas sektorit të punësimit   

      Turizmi dëmton standardet e moralit  

Total 

      Nuk jam 
i sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

NË CILËN 
LËMI TË 
PUNËS 
JENI I/E 
PUNËSUAR 

administrat 
publike 

N 6 12 33 14 0 65 

%
  

9.2% 18.5% 50.8% 21.5% .0% 100.0% 

arsim N 0 0 3 6 0 9 

%
  

.0% .0% 33.3% 66.7% .0% 100.0% 

biznese te 
tjera 

N 0 0 2 7 1 10 

%
  

.0% .0% 20.0% 70.0% 10.0% 100.0% 

bujqësi N 1 0 15 20 2 38 

%
  

2.6% .0% 39.5% 52.6% 5.3% 100.0% 

drejtesi N 0 0 1 0 0 1 

%
  

.0% .0% 100.0% .0% .0% 100.0% 

ekonomi N 1 0 2 3 2 8 

%
  

12.5% .0% 25.0% 37.5% 25.0% 100.0% 

kulture N 1 0 2 4 0 7 

%
  

14.3% .0% 28.6% 57.1% .0% 100.0% 

ndërtimtari N 0 0 9 6 0 15 

%
  

.0% .0% 60.0% 40.0% .0% 100.0% 

planifikimi 
hapsinore 

N 0 0 1 0 0 1 

%
  

.0% .0% 100.0% .0% .0% 100.0% 

sport N 1 0 3 3 0 7 

%
  

14.3% .0% 42.9% 42.9% .0% 100.0% 

tregëti N 3 0 20 9 0 32 

%
  

9.4% .0% 62.5% 28.1% .0% 100.0% 

turizëm N 11 0 93 66 18 188 

%
  

5.9% .0% 49.5% 35.1% 9.6% 100.0% 

Total N 24 12 184 138 23 381 

%
  

6.3% 3.1% 48.3% 36.2% 6.0% 100.0% 
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Tabela SH2.58: “TURIZMI KRIJON VENDE TË REJA PUNE” sipas sektorit të 

punësimit  

      Turizmi krijon vende të reja pune 

Total 

  
      Nuk jam 

i sigurtë 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

  NË CILËN 
LËMI TË 
PUNËS 
JENI I/E 
PUNËSUAR 

administrat 
publike 

N 6 13 46 65 

  %  9.2% 20.0% 70.8% 100.0% 

  arsim N 0 6 3 9 

  %  .0% 66.7% 33.3% 100.0% 

  biznese te 
tjera 

N 0 8 2 10 

  %  .0% 80.0% 20.0% 100.0% 

  bujqësi N 7 15 16 38 

  %  18.4% 39.5% 42.1% 100.0% 

  drejtesi N 0 0 1 1 

  %  .0% .0% 100.0% 100.0% 

  ekonomi N 0 1 7 8 

  %  .0% 12.5% 87.5% 100.0% 

  kulture N 0 4 3 7 

  %  .0% 57.1% 42.9% 100.0% 

  ndërtimtari N 0 3 12 15 

  %  .0% 20.0% 80.0% 100.0% 

  planifikimi 
hapsinore 

N 0 0 1 1 

  %  .0% .0% 100.0% 100.0% 

  sport N 0 1 6 7 

  %  .0% 14.3% 85.7% 100.0% 

  tregëti N 0 6 26 32 

  %  .0% 18.8% 81.3% 100.0% 

  turizëm N 16 48 124 188 

  %  8.5% 25.5% 66.0% 100.0% 

  Total N 29 105 247 381 

  %  7.6% 27.6% 64.8% 100.0% 
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Tabela SH2.59: “PËRSONALISHT KAM TË ARDHURA NGA TURIZMI” sipas sektorit të 

punësimit 

      Përsonalisht kam të ardhura nga turizmi  

Total 

 
      Nuk jam i 

sigurtë 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

 NË CILËN 
LËMI TË 
PUNËS 
JENI I/E 
PUNËSUAR 

administra
t publike 

N 7 0 13 45 65 

 %
  

10.8% .0% 20.0% 69.2% 100.0% 

 arsim N 0 0 4 5 9 

 %
  

.0% .0% 44.4% 55.6% 100.0% 

 biznese te 
tjera 

N 1 0 2 7 10 

 %
  

10.0% .0% 20.0% 70.0% 100.0% 

 bujqësi N 1 1 12 24 38 

 %
  

2.6% 2.6% 31.6% 63.2% 100.0% 

 drejtesi N 0 0 0 1 1 

 %
  

.0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

 ekonomi N 0 0 0 8 8 

 %
  

.0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

 kulture N 0 0 3 4 7 

 %
  

.0% .0% 42.9% 57.1% 100.0% 

 ndërtimtari N 0 0 0 15 15 

 %
  

.0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

 planifikimi 
hapsinore 

N 0 0 0 1 1 

 %
  

.0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

 sport N 0 0 0 7 7 

 %
  

.0% .0% .0% 100.0% 100.0% 

 tregëti N 0 0 4 28 32 

 %
  

.0% .0% 12.5% 87.5% 100.0% 

 turizëm N 18 1 26 143 188 

 %
  

9.6% .5% 13.8% 76.1% 100.0% 

 Total N 27 2 64 288 381 

 %
  

7.1% .5% 16.8% 75.6% 100.0% 
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Tabela SH2.60: “TURIZMI ËSHTË I RËNDËSISHËM PËR VENDIN TIM” sipas 

sektorit të punësimit 

      Turizmi është i rëndësishëm për 
vendin tim 

Total 

  
      

Nuk 
jam i 

sigurtë 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

  NË CILËN 
LËMI TË 
PUNËS 
JENI I/E 
PUNËSUAR 

administrat 
publike 

N 0 0 65 65 

  %  .0% .0% 100.0% 100.0% 

  arsim N 2 1 6 9 

  %  22.2% 11.1% 66.7% 100.0% 

  biznese te 
tjera 

N 1 6 3 10 

  %  10.0% 60.0% 30.0% 100.0% 

  bujqësi N 2 3 33 38 

  %  5.3% 7.9% 86.8% 100.0% 

  drejtesi N 0 0 1 1 

  % .0% .0% 100.0% 100.0% 

  ekonomi N 0 0 8 8 

  %  .0% .0% 100.0% 100.0% 

  kulture N 0 2 5 7 

  %  .0% 28.6% 71.4% 100.0% 

  ndërtimtari N 0 5 10 15 

  %  .0% 33.3% 66.7% 100.0% 

  planifikimi 
hapsinore 

N 0 0 1 1 

  %  .0% .0% 100.0% 100.0% 

  sport N 0 2 5 7 

  %  .0% 28.6% 71.4% 100.0% 

  tregëti N 0 1 31 32 

  %  .0% 3.1% 96.9% 100.0% 

  turizëm N 0 0 188 188 

  %  .0% .0% 100.0% 100.0% 

  Total N 5 20 356 381 

  %  1.3% 5.2% 93.4% 100.0% 
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Tabela SH2.61: “ADMINISTRATA PUBLIKE UDHËHEQ NJË POLITIK TË GABUAR EKONOMIKE 

MBI ZHVILLIMIN E QYTETIT” sipas nivelit të arsimit 

      Administrata publike udhëheq një politik të gabuar ekonomike 
mbi zhvillimin e qytetit 

Total 

      Nuk jam 
i sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Arsimi mesëm N 4 0 8 11 147 170 

%  2.4% .0% 4.7% 6.5% 86.5% 100.0% 

i lartë N 14 21 20 21 135 211 

%  6.6% 10.0% 9.5% 10.0% 64.0% 100.0% 

Total N 18 21 28 32 282 381 

%  4.7% 5.5% 7.3% 8.4% 74.0% 100.0% 

          

Tabela SH2.62: “ME KONCEPTIN TEORIK TË ZHVILLIMIT EKONOMIK LOKAL 

MUNDEMI TË PLANIFIKOJM ZHVILLIMIN EKONOMI TË QYTETIT” sipas nivelit të 

arsimit 

 
      Me konceptin teorik të zhvillimit ekonomik lokal 

mundemi të planifikojm zhvillimin ekonomi të qytetit 

Total 

 
      Nuk jam 

i sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

 Arsimi mesëm N 5 6 14 145 170 

 %  2.9% 3.5% 8.2% 85.3% 100.0% 

 i lartë N 18 13 27 153 211 

 %  8.5% 6.2% 12.8% 72.5% 100.0% 

 Total N 23 19 41 298 381 

 %  6.0% 5.0% 10.8% 78.2% 100.0% 

 

          

Tabela SH2.63: “ME KONCEPTIN TEORIK TË QYTETEVE KREATIVE MUND TË ZHVILLOJM 

TURIZMIN KULTUROR” sipas nivelit të arsimit 

      Me konceptin teorik të qyteteve kreative mund të zhvillojm 
turizmin kulturor 

Total 

      Nuk jam 
i sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Arsimi mesëm N 6 5 7 29 123 170 

%  3.5% 2.9% 4.1% 17.1% 72.4% 100.0% 

i lartë N 13 7 20 57 114 211 

%  6.2% 3.3% 9.5% 27.0% 54.0% 100.0% 

Total N 19 12 27 86 237 381 

%  5.0% 3.1% 7.1% 22.6% 62.2% 100.0% 
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Tabela SH2.64: “TURIZMI KONTRIBUON NË ZHVILLIMIN EKONOMIK TË QYTETIT”  sipas nivelit 

të arsimit 

      Turizmi kontribuon në zhvillimin ekonomik të qytetit  

Total 

      
Nuk 
jam i 

sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Arsimi mesëm N 5 2 2 16 145 170 

%  2.9% 1.2% 1.2% 9.4% 85.3% 100.0% 

i lartë N 13 7 4 42 145 211 

%  6.2% 3.3% 1.9% 19.9% 68.7% 100.0% 

Total N 18 9 6 58 290 381 

%  4.7% 2.4% 1.6% 15.2% 76.1% 100.0% 

          

 

Tabela SH2.65: “ME KONCEPTIN TEORIK TË IDENTITETIT TË QYTETEVE MUND TË 

PËRMIRËSOJM IMAZHIN E QYTETIT DHE RRITJEN E KONKURRENCËS” sipas nivelit të arsimit 

      Me konceptin teorik të identitetit të qyteteve mund të 
përmirësojm imazhin e qytetit dhe rritjen e konkurrencës  

Total 

      Nuk jam 
i sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Arsimi mesëm N 7 5 4 19 135 170 

%  4.1% 2.9% 2.4% 11.2% 79.4% 100.0% 

i lartë N 18 3 13 25 152 211 

%  8.5% 1.4% 6.2% 11.8% 72.0% 100.0% 

Total N 25 8 17 44 287 381 

%  6.6% 2.1% 4.5% 11.5% 75.3% 100.0% 

          

Tabela SH2.66: “TURIZMI SHFRYTËZON RESURSET NATYRORE” sipas nivelit të arsimit 

       Turizmi shfrytëzon resurset natyrore  

Total 

 
      Nuk jam 

i sigurtë 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

 Arsimi mesëm N 16 26 43 85 170 

 % 9.4% 15.3% 25.3% 50.0% 100.0% 

 i lartë N 35 23 66 87 211 

 %  16.6% 10.9% 31.3% 41.2% 100.0% 

 Total N 51 49 109 172 381 

 %  13.4% 12.9% 28.6% 45.1% 100.0% 
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Tabela SH2.67: “BASHKËSIA KA KONTROL NË ZHVILLIMIN E TURIZMIT”  sipas nivelit të arsimit 

      Bashkësia ka kontrol në zhvillimin e turizmit  

Total 

      Nuk jam i 
sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Arsimi mesëm N 47 21 0 84 18 170 

%  27.6% 12.4% .0% 49.4% 10.6% 100.0% 

i lartë N 46 32 15 108 10 211 

%  21.8% 15.2% 7.1% 51.2% 4.7% 100.0% 

Total N 93 53 15 192 28 381 

%  24.4% 13.9% 3.9% 50.4% 7.3% 100.0% 

          

Tabela SH2.68: “TURIZMI STIMULON AFTËSIT LOKALE/ZANATET DHE KULTUREN” 

sipas nivelit të arsimit   

       Turizmi stimulon aftësit lokale/zanatet dhe kulturen  

Total 

 
      Nuk jam 

i sigurtë 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

 Arsimi mesëm N 22 8 84 56 170 

 %  12.9% 4.7% 49.4% 32.9% 100.0% 

 i lartë N 16 29 59 107 211 

 %  7.6% 13.7% 28.0% 50.7% 100.0% 

 Total N 38 37 143 163 381 

 %  10.0% 9.7% 37.5% 42.8% 100.0% 

 

          

Tabela SH2.69: “TURIZMI NDIKON QË BASHKËSIA TË FITOJË SHËRBIME TË REJA” sipas nivelit 

të arsimit  

      Turizmi ndikon që bashkësia të fitojë shërbime të reja  

Total 

      Nuk jam i 
sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Arsimi mesëm N 0 0 14 58 98 170 

%  .0% .0% 8.2% 34.1% 57.6% 100.0% 

i lartë N 15 3 23 61 109 211 

%  7.1% 1.4% 10.9% 28.9% 51.7% 100.0% 

Total N 15 3 37 119 207 381 

%  3.9% .8% 9.7% 31.2% 54.3% 100.0% 
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Tabela SH2.70: “TURIZMI NEGATIVISHT NDIKON NË MJEDIS” sipas nivelit të arsimit   

      Turizmi negativisht ndikon në mjedis  

Total 

      Nuk jam 
i sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Arsimi mesëm N 8 0 35 93 34 170 

%  4.7% .0% 20.6% 54.7% 20.0% 100.0% 

i lartë N 36 7 33 118 17 211 

%  17.1% 3.3% 15.6% 55.9% 8.1% 100.0% 

Total N 44 7 68 211 51 381 

%  11.5% 1.8% 17.8% 55.4% 13.4% 100.0% 

          

Tabela SH2.71: “TURIZMI NGADALËSON AKTIVITETET LOKALE”  sipas nivelit të arsimit 

      Turizmi ngadalëson aktivitetet lokale  

Total 

      Nuk jam 
i sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Arsimi mesëm N 8 0 0 78 84 170 

%  4.7% .0% .0% 45.9% 49.4% 100.0% 

i lartë N 13 17 36 59 86 211 

%  6.2% 8.1% 17.1% 28.0% 40.8% 100.0% 

Total N 21 17 36 137 170 381 

%  5.5% 4.5% 9.4% 36.0% 44.6% 100.0% 

          

Tabela SH2.72: “TURIZMI DËMTON STANDARDET E MORALIT” sipas nivelit të arsimit 

      Turizmi dëmton standardet e moralit  

Total 

      Nuk jam 
i sigurtë 

Pjesërisht 
nuk 

pajtohem 
Nuk 

pajtohem 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

Arsimi mesëm N 6 0 95 62 7 170 

%  3.5% .0% 55.9% 36.5% 4.1% 100.0% 

i lartë N 18 12 89 76 16 211 

%  8.5% 5.7% 42.2% 36.0% 7.6% 100.0% 

Total N 24 12 184 138 23 381 

%  6.3% 3.1% 48.3% 36.2% 6.0% 100.0% 
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Tabela SH2.73: “TURIZMI KRIJON VENDE TË REJA PUNE” sipas nivelit të 

arsimit 

      
Turizmi krijon vende të reja 

pune 

Total 

  
      

Nuk 
jam i 

sigurtë 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

  Arsimi mesëm N 11 41 118 170 

  %  6.5% 24.1% 69.4% 100.0% 

  i lartë N 18 64 129 211 

  %  8.5% 30.3% 61.1% 100.0% 

  Total N 29 105 247 381 

  %  7.6% 27.6% 64.8% 100.0% 

  

          

Tabela SH2.74: “PËRSONALISHT KAM TË ARDHURA NGA TURIZMI” sipas nivelit të 

arsimit   

       Përsonalisht kam të ardhura nga turizmi  

Total 

 

      
Nuk 
jam i 

sigurtë 
Nuk 

pajtohem 

Pjesërish
t 

pajtohem 

Plotësish
t 

pajtohe
m 

 Arsimi mesëm N 6 1 19 144 170 

 %  3.5% .6% 11.2% 84.7% 100.0% 

 i lartë N 21 1 45 144 211 

 %  10.0% .5% 21.3% 68.2% 100.0% 

 Total N 27 2 64 288 381 

 %  7.1% .5% 16.8% 75.6% 100.0% 

 

          

Tabela SH2.75: “TURIZMI ËSHTË I RËNDËSISHËM PËR VENDIN TIM” sipas 

nivelit të arsimit 

  
      Turizmi është i rëndësishëm për 

vendin tim 

Total 

  
      

Nuk 
jam i 

sigurtë 
Pjesërisht 
pajtohem 

Plotësisht 
pajtohem 

  Arsimi mesëm N 2 11 157 170 

  %  1.2% 6.5% 92.4% 100.0% 

  i lartë N 3 9 199 211 

  %  1.4% 4.3% 94.3% 100.0% 

  Total N 5 20 356 381 

  %  1.3% 5.2% 93.4% 100.0% 
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SHTOJCA 3: PYETJET NGA INTERVISTA TË PASTRUKTURUARA 

1. Niveli i arsimimit të juaj? 

_____________________ 

 

2. Shuma e të ardhurave mesatare mujore e juaj? 

_____________________ 

 

3. Konsumi mesatar i juaj në Ulqin? 

_____________________ 

 

4. Lloji i udhëtimit të juaj për në destinacionin e Ulqinit? 

_____________________ 

_____________________ 

_____________________ 

 

5. Mënyra e organizimit të udhëtimit dhe aranzhmanit turistik për në 

destinacionin e Ulqinit? 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

6. Sa here e keni vizituar për qëllime turistike qytetin e Ulqinit deri më tani? 

__________________________ 

 

7. Cili është motivimi i ardhjes së juaj në destinacionin e Ulqinit? 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 
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8. Çka ndikon më së shumti tek ju për të zgjedhur Ulqinin si vizitor për qëllime 

turistike? 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

9. Cilat veprimtari turistike i ushtroni gjatë periudhës së qëndrimit turistik në 

Ulqin? 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

__________________________ 

 

10. A vizitoni edhe qytetet e tjera gjatë periudhës së qëndrimeve turistike në 

Ulqin? 

__________________________ 


