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Abstrakt Të gjitha pyetjet, të cilat mund të dalin në kontest të zhvillimit të ndikuar nga turizmi 

mund të rrjedhin pikërisht nga shkaku së ekonomia e Repubikës së Kosovës është mjaftë e brishtë dhe 

ka nevojë parësore që të kërkohen modele të zhvillimit, me ç’rast ne po bazohemi në mundësitë të 

cilat për neve i krijon pikërisht turizmi. 

Po që se deshirojmë që të analizojmë mundësitë e zhvillimit të ekonomisë së vendit tonë, 

“domosdoshmërisht obligohemi” që të marrim në shqyrtim edhe mundësitë që kanë vendet tjera në 

raport me neve, në të kundërtën nuk do mundemi që të përballemi me konkurencën e egër që hasim 

sot në një përiudhë të globalizimit dhe krijimit të hapësirave të tregëtisë së lirë. Në këtë kontest, sipas 

kësajë mendësie krijohen  ndjesi së turizmi krijon një hapësirë dhe mundësi të tillë zhvillimi duke 

ndikuar kështu jo vetëm  në zhvillimin e vendit tonë, por edhe të regjionit. Elementi tjetër që ka 

shumë rendësi janë edhe lidhjet që krijon turizmi ndërmjet vendeve të ndryshme të botës në 

përgjithësi dhe regjionit tonë në veçanti. Pra, marrë nga ky kendëveshtrim, turizmi paraqitet si 

diciplinë mjaftë e rëndësishme edhe në krijimin e lidhjeve shumë të forta mes vendesh duke ndikuar 

kështu në krijimin e raporteve miqësore mes vendeve të ndryshme dhe impaktin që ka në kulturë dhe 

shoqëri. 

Meqë Kosova është e lidhur përmes vargëmalesh, sidomos me Shqipërinë dhe Malin e Zi, atëherë 

këte mund ta konsiderojmë si mundësi të zhvillimit të përbashkët socio-ekonomik dhe kulturor, 

pikërisht duke u mbështetur në mundësitë që ofron turizmi. 

Fjalw kyçe: Turizëm, zhvillim, ekonomi, regjion. 

Abstract All questions which may arise in the context of influenced development from tourism can 

flow just because the economy of the Republic of Kosovo is very fragile and first needs to seek 

development models, where  we are relying  on the opportunities that creates for us exactly  tourism. 

If we want to analyze the possibilities of development of the economy of our country, "necessarily 

bound" to take in consideration the possibility that other countries have in relation with us, otherwise 

we can’t confront the savage competition experienced today in a period of globalization and the 

creation of free trade areas. In this context, this mentality created a sense that tourism creates a 

space and possibility of development thus affecting not only the development of our country, but also 

the region. The other element that is more important are the links that tourism creates between 

different countries of the world in general and our region in particular. So, taken from this view, 

tourism appears as a very important discipline in the creation of very strong ties between countries 

thus affecting  the  establishment to friendly relations between different countries and the impact on 

culture and society.  

Since, Kosovo is connected through range of mountains, especially with Albania and Montenegro, so 

we can consider this as a joint opportunities socio-economic and cultural development, namely 

relying on the opportunities offered by tourism.  

Keywords: Tourism, development, economy, region. 
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Zhvillimi ekonomik i Kosovës bazuar në turizëm dhe integrimet  regjionale   

Hyrje  

Meqë Kosova në një të kaluar shumë të afërme ishte pothuaj së totalisht e 

shkatërruar, orientimi i vëmëndjes në kuptim të zhvillimit të shtetit të ri ishte pothuaj 

së largë mendësisë së zhvillimit të  turizmit dhe mundësive të tjera, të cilat atëbotë 

as që vinin në shprehje për tu përmendur e lere më të zhvilloheshin. Në këtë kuptim, 

sot mund të themi së dita ditës po krijohet hapësira e duhur për këto qeshtje, të cilat 

janë mjaftë të ndijeshme në mirëqenien e popullit të Kosovës në përgjithësi, e në 

veçanti banorëve të pjesëve rurale. Vështruar në këto pikëpamje e shohim si shumë 

të rëndësishme monitorimin e treguesve përkatës që lidhen me hapësirën e 

përshtatshme për ushtrimin e veprimtarive të ndryshme turistike. Janë të njohura 

problemet që ka Kosova me vendet fqinje rreth demarkacionit, pa pajtueshmërinë 

rreth kësaj qeshtje dhe pamundësinë e shfytëzimit të atyre hapësirave për gjëra 

pozitive (turizëm). Andaj, do të ishte e arsyeshme që të paraqesim disa të dhëna, të 

cilat mund t’u  japin më shumë kuptim ideve që ne hedhim sot. 

Disa të dhëna të përgjithshme për Kosovën do të ishin, sa vijon
1
: 

 Kosova është një vend i vogël me sipërfaqe 10.908 km²,  

 është e banuar me rreth 2 milion banor. 

 me reliev kodrinor-malor, e cila përbehet nga 37 komuna dhe 1467 

vendbanime  

 hapësira e saj është e mbuluar  me mbi 60 % nga malet dhe mbi 35 % tokë 

pune.  

 vija kufitare me Shqipërinë është 112 km 

 vija kufitare me Maqedoninë është 159 km 

 vija kufitare me Malin e Zi është 79 km 

 vija kufitare me Serbinë  është 352 km. 

Ne, më poshtë po paraqesim një hartë fizike
2
 , e cila përmban ilustrime të cilat 

paraqesin pamje të  relievit  të Kosovës dhe hapësirave turistike të saj, duke pasur 

parasysh së në përbërje të kësaj harte gjejmë peizazhe mahnitëse, liqej, lumenjë, 

gryka, ujëvara, vendbanime të vjetra, zakone fisnike, mikpritje, e çka jo tjetër, 

elemente këto që i shtojnë madhështinë turistike vendit tonë, 

                                                 
1
 Agjencia e Statistikave të Kosovës 

2
 Agjencia e Statistikave të Kosovës, hartë turistike e Kosovës 
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Figura 1 

Meqë Kosova si alternativë të zhvillimit të turizmit nuk e ka detin, atëherë i mbetet 

që të hulumtojë të gjitha alternativat tjera. Duke mos njohur përparësitë që mund të 

krijohen në ekonominë kosovare me anë të zhvillimit të industrisë bujqësore në 

përgjithësi dhe agrobiznesit në veçanti të nxitura edhe nga turizmi , në Kosovë ende 

nuk kemi ndonjë studim të mirëfilltë në lidhje me këtë temë. 

Banorët e zonave rurale, sidomos ata të pjesëve malore, në mungesë të politikave të 

mirëfillta, të cilat do t’u krijonin atyre mundësi për zhvillim shprehin  gatishmërinë 

për të hyrë në “sfida të tilla”, të cilat do të krijonin mundësi zhvillimi të ‘’pa varur’’ 

nga të tjerët  .  

Me anë të këtij punimi synojmë identifikimin e problemeve me të cilat mund të 

përballen sidomos banorët e zonave, të cilat konsiderohen me rëndësi turistike dhe 

mundësitë e integrimeve që mund të krijohen përmes aplikimit të politikave të 

mirëfillta zhvillimore në kuptimin makroekonomik, si dhe përparësitë që krijohen 

pastaj për një zhvillim të hovshëm të vendit. 

1.1 Politikat zhvillimore në favor të turizmit dhe integrimeve  

Perspektivat e turizmit rrisin objektivisht kërkesat komplekse të ekonomisë në 

përgjithësi, sidomos në kuadër të koherencës midis politikës, turizmit, ekologjisë, 

bujqësisë, etj. Marrëdhëniet mes këtyre lëmenjëve do krijojnë detyrime të 
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domosdoshme tek autoritetet që mbartin politikat ekonomike në përgjithësi lidhur 

me zhvillimin e mundësive për rritjen e cilësisë së jetesës. Po që së shohim bilancin 

tregtar të Kosovës me vendet e tjera, sidomos me vendet fqinjë, atëherë kuptojmë se 

ekziston nevoja për zvogëlimin e varësisë nga importi dhe rritja e eksportit e që 

duhet të jetë qëllimi kryesor i politikave ekonomike.  Duke iu dhënë përparësi 

produkteve bujqësore në vend, krijohet mundësia që të zvogëlohet importi i tyre, 

njësoj sikurse do ndodhte edhe tek produktet turistike. Njëkohësisht, politikat 

ekonomike duhet të krijojnë një bazë reale për projekte të mundshme të cilat do të 

ishin bazë e fortë e zhvillimit dhe promovimit të aktiviteteve bujqësore dhe turistike 

në vendin tonë. Arsyetimi logjik është që të vë në pah nevojën për planifikim, 

zhvillim dhe përmirësim të hapësirave turistike dhe bujqësore, bazuar në vlerat e 

përgjithshme, tokës bujqësore, kushtet aktuale dhe mundësitë potenciale të vendit 

tonë. 

Patjetër është e rëndësishme në këtë mes që të adoptohen përvojat e mira të cilat 

janë praktikuar në vendet me të zhvilluara. E terë domëthënia e punimit tenton që të 

jetë në funksion të sistemit ekonomik dhe objektivat e zhvillimit ekonomik duhet të 

priren nga qëllimet e sistemit makro.  

Kalimi në ekonominë e tregut diktoj ndryshime në mënyrën e menaxhimit të të 

gjitha llojeve të burimeve të nevojshme për zhvillimin e ç’farëdo veprimtarie, ngase 

ambienti në të cilin veprohet sot është në ndryshim të vazhdueshëm. Ç’farë po 

tentojmë të themi? Ka vite që Kosova, ndonëse e lirë, po përballet me procesin e 

privatizimit, shkatërrimin e organizatave prodhuese dhe shndërrimin e tyre në 

vetëshërbime, salla dasmash dhe restorante duke shuar kështu, ç’do ditë e më shumë 

mundësitë e krijimit të hapësirave dhe burimeve të reja për zhvillim.  Ndonëse në 

Kosovë ka filluar të krijohet një mentalitet i tillë, i cili e favorizon turizmin si 

disiplinë mjaftë atraktive, prandaj nxitemi që të thellohemi në hulumtimin e kësaj 

qështjeje. Duke pas parasysh së në Kosovë nuk ka ndonjë koordinim aktivitetesh  

turistike , atëherë kjo gjendje identifikohet si situatë mjaft problematike. Fundja, 

qëllim i të gjithë neve është që vendin tonë ta kthejmë në një vend konkurrent ndaj 

vendeve tjera dhe ta faktorizojmë si fuqi të re ekonomike. Në Kosovë ka mjaft për 

t’u parë e vizituar, detyrë e të gjithë neve është që të kultivojmë atë që trashëguam, 

të ruajmë atë që na e fali natyra, të mendojmë përpara duke hapëruar me botën e 

zhvilluar, pikërisht me mundësitë me të mira që kemi sot – zhvillimin e turizmit.  

Për të arritur qëllimet e zhvillimit mirëfilli, duke kontribuar jo vetëm për vendin, por 

edhe për regjionin, nuk është e mjaftueshme vetëm të duam apo të kemi, por duhet 

të veprojmë dhe të jetësojmë ide e projekte gjithmonë në funksion të zhvillimit dhe 

integrimit të vendit në gjirin e vendeve të zhvilluara demokratike të cilët kaherë e 

kuptuan së cila ishte rëndësia e turizmit. 

1.2 Integrimet regjionale të mbështetura  në zhvillimin e turizmit  
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Në qoftë së kujtojmë armiqësitë shekullore midis vendeve të Ballkanit, me 

konkretisht, vendeve me të cilat kufizohen trojet shqiptare, shumë me të fuqishëm së 

sa pengesat që sot ngriten nga politika e gjejmë turizmin, i cili thyen të gjitha 

barrierat dhe i ndihmon procesit të integrimeve. Në funksion të zhvillimit ekonomik 

dhe procesit të integrimeve, turizmi ka nevojë për një strategji, e cila harmonizon 

investimet e shtetit me ato private. Njëkohësisht, zhvillimet e qëndrueshme 

ekonomike do ndikoheshin edhe nga politikat e përbashkëta zhvillimore mes 

vendeve të ndryshme. Një marrëveshje e tillë, e cila favorizon zhvillimin ekonomik 

me shumë së politikën, apo thënë me mirë, politikën e vë në funksion të zhvillimit të 

të dyja vendeve, është pikërisht marrëveshja midis Ministrisë së Zhvillimit Urban 

dhe Turizmit të Republikës së Shqipërisë dhe Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë e 

Republikës së Kosovës të cilat dëshirojnë të zhvillojnë bashkëpunimin turistik mes 

dy shteteve, bazuar në parimet e reciprocitetit. Mbështetur në Protokollin e Sesionit 

të parë të Bashkëpunimit Ekonomik midis dy qeverive e vitit 2013 si dhe në 

Deklaratën për Bashkëpunim dhe Partneritet Strategjik hartuar dhe nënshkruar midis 

dy Qeverive në Prizren, më 11 janar 2014. Këto marrëveshje janë bërë pasi që të 

dyja palët kanë qenë të vetëdijshme për rëndësinë e bashkëpunimit të ndërsjellë për 

zhvillimin e turizmit mes dy shteteve, bazuar në përfitime të barabarta dhe 

ndërkombëtare. Palët do të vazhdojnë të nxisin forcimin e bashkëpunimit në fushën 

e turizmit, si një sektor me potencial të lartë për zhvillimin ekonomik të dy shteteve.  

Po të ndërtoheshin raporte të tilla në funksion të zhvillimit ekonomik bazuar në 

përparësitë që ofron turizmi edhe me vende të tjera, atëherë turizmin me të drejtë do 

të mund ta quanim, pasaportë e paqes (sipas OBT-së)
3
. Lind pyetja, a është e 

domosdoshme që viset turistike të Malit të Zi të lidhen me Kosovën përmes një 

tuneli sikurse është Kalimashi? Përgjigja është e njohur për ata, të cilët e kuptojnë 

rëndësinë e transportit dhe arritshmërisë së destinacionit turistik. 

1.3 Projekti ‘’Majat e Ballkanit’’ si projekt i zhvillimit dhe integrimit 

Në qoftë së dëshirojmë të shohim rëndësinë e turizmit në integrimet regjionale dhe 

zhvillimore, atëherë këtë mjaftë mirë mund ta bëjmë duke përkujtuar vlerat e një 

projekti shumë mbresëlënës, i cili u shpërblye si projekt mjaftë prestigjioz. Ky 

projekt u ndërtua mbi territorin e tre vendeve të ndryshme, duke përfshirë 

Shqipërinë, Kosovën dhe Malin e Zi. 

Shtegu ndërkufitar ‘’Majat e Ballkanit’’
4
 kalon përgjatë vendeve të largëta dhe të 

egra malore të Ballkanit perëndimor. Duke shfrytëzuar shtigjet e vjetra të barinjëve, 

shtegu kalon përgjatë maleve alpine deri në 2300 metra  lartësi mbidetare duke 

përshkuar kështu peizazhe piktoreske të pjesëve malore dhe fshatrave të kësaj zone, 

e cila njihet shumë pak nga adhuruesit e natyrës. 

                                                 
3
 Reçica F. Ekonomia e Turizmit, 2011. 

4
 www.peaksofthebalkans.com 
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Regjioni i Alpeve, i cili shtrihet në veriun e Shqipërisë, jugpërendim të Kosovës dhe 

lindje të Malit të Zi identifikohet si zona më e pa shkelur dhe më pak e njohur në 

Evropën Juglindore, ngase është shumë pak i banuar. Cilësohet për mikëpritjen 

tradicionale në të gjitha pjesët e tij, duke i shtuar kështu vlerat e shtegut. Shtegu 

shtrihet mes përmes fshatrave malore, duke lidhur kështu tri shtete të ndryshme në 

një projekt të përbashkët. Pikat, respektivisht rruga që përshkon shtegu, kalon nepër 

këto pjesë
5
:  

- Theth, Shqipëri, me gjatësi 13.9 km 

- Valbonë, Shqipëri, me gjatësi 15.64 km 

- Çerem, Shqipëri, me gjatësi 15.64 km 

- Dobërdol, Shqipëri, me gjatësi 18.2 km 

- Milishec, Kosovë, me gjatësi 16.24 km  

- Reka e Allagës, Kosovë, me gjatësi 23.26 km 

- Leqinati i Kuçishtës, Kosovë, me gjatësi 15.8 km 

- Babino Polje, Mali i Zi, me gjatësi 20.31 km 

- Plavë, Mali i Zi, me gjatësi 27.4 km 

- Vuthaj, Mali i Zi, me gjatësi 21.35 km 

Me një gjatësi prej 192 km, shtegu është krijuar në formë të harkut të mbyllur duke 

përfshirë zona malore nga të tri vendet e sipërcekura, të cilën do e prezantojmë në 

fotografinë më poshtë. 

 
Figura 2 

                                                 
5
 www.peaksofthebalkans.com 
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Projektin ‘’Majat e Ballkanit’’ e përmendem për vet faktin së është shembulli më i 

mirë së si thyhen politikat e këqija dhe përqarëse, si thyhen kufijtë e fortifikuar me 

aktivitete turistike, kulturore duke krijuar kështu raporte miqësore mes vendesh të 

ndryshme. Është kjo një praktikë për t’u lakmuar dhe për t’u praktikuar edhe nga të 

tjerët. 

Objektivat e së ardhmes dhe përparësitë që krijon turizmi 

Për të kuptuar së si duhet të veprojmë në të ardhmen, do duhej që një kohë shumë të 

shkurtër t’i kushtonim raporteve të Agjencionit të Statistikave të Kosovës, nga ku 

shohim së cila është gjendja me kapacitetet hoteliere të vendit tonë. Dihet mirëfilli 

së kapacitetet pranuese kanë një rol pothuajse vendimtar në politikat turistike. Ne po 

prezantojmë më poshtë një tabelë të 105 hoteleve të anketuara dhe përqindjen e 

shfrytëzimit të kapaciteteve të tyre për tre mujorin e dytë të vitit 2014. Nga sa 

shohim më poshtë, ndonëse në Kosovë kemi kapacitete të pakta pranuese, mirëpo 

edhe ato nuk kanë mundësi që t’i shfrytëzojnë sa dhe si duhet ato kapacitete. Arsyeja 

pse ndodhë kështu  është pikërisht mos hartimi i politikave të mirëfillta zhvillimore, 

duke lënë mënjanë zhvillimin e atyre pjesëve të vendit, të cilat do siguronin zhvillim 

të gjithëmbarshëm duke zvogëluar mëdyshjet së ne nuk mund të jemi zot i shtëpisë 

sonë:  

Tabela 1 

ID Regjioni 

Numri i 

hoteleve 

Numri i dhomave 

Me një 

shtrat 

Me dy 

shtretër 

Me tre 

shtretër Apartament Rezidencë 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

Gjakovë  

Gjilan  

Mitrovicë  

Pejë  

Prizren  

Prishtinë  

Ferizaj  

10 

10 

7 

17 

12 

32 

17 

58 

71 

20 

122 

44 

518 

170 

113 

39 

126 

108 

143 

450 

66 

10 

26 

4 

39 

51 

38 

14 

5 

4 

7 

13 

38 

60 

5 

0 

0 

5 

3 

10 

16 

0 

  105 1003 1045 182 132 34 

Nga të dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës mund të shohim së vetëm 11.3 

% e kapaciteteve të përgjithshme të hoteleve të anketuara janë shfrytëzuar për 

gjysmën e parë të vitit 2014. Nga sa u pa dhe u tha më lartë, mund të konstatojmë së 

kushtet për zhvillim ekonomik të mbështetur nga turizmi janë larg nga realiteti i 

deshirueshëm dhe nevoja për të vepruar është mjaftë urgjente. 

Po që së mendohet në mënyrë profesionale për të ardhmen e vendit, atëherë 

objektivat që do duhej të caktoheshin nga Qeveria e vendit tonë(qoftë ajo lokale apo 

qendrore) pa ndonjë radhitje sipas rëndësisë, janë: 

- Identifikimi i hapësirave të vërteta turistike 

- Vlerësimi i situatës së përgjithshme dhe mundësive që ofrojnë zonat e vërteta 

turistike 

- Krijimi i sigurisë – ambient të sigurtë për vizitorët dhe investitorët,  
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- Ndërtimi dhe mirëmbajtja e infrastrukturës rrugore-sigurimi i qasjes 

- Hartimi i projekteve dhe planeve rregulluese të zonave turistike dhe mbrojtja e 

mjedisit 

- Subvencionimi i zonave turistike (banorëve të zonave turistike) 

- Marrëveshjet me kushte të reciprocitetit me vendet e tjera 

- Qartësimi i vijës kufitare me vendet fqinjë (demarkacioni), etj. 

Në rast së ne mendojmë së këto do të ishin objektivat e qëlluara në fokus të 

perspektivës turistike të vendit tonë drejtë integrimeve regjionale, nuk do të ishte e 

tepërt sikur të diskutonim disa nga përparësitë që do të krijonte realizimi i këtyre 

objektivave në raport me zhvillimet e përgjithshme ekonomike: 

- Zhvillimi i turizmit nxitë edhe zhvillimin e lemenjëve të tjerë ekonomik, siç 

është bujqësia, duke i dhënë jetë kështu edhe agrobiznesit 

- Bashkëveprimi i tillë, në mënyrë automatike nxitë popullimin e vendeve rurale 

në përgjithësi dhe vendeve malore në veçanti 

- Një turizëm i zhvilluar imponon konsumimin e produkteve vendore duke i dhënë 

forcë edhe zhvillimit të agroprodukteve. 

- Hapësirat atraktive, mikëpritja, produktet bio, i japin jetë turizmit dhe rrisin 

kohëzgjatjen e qëndrimit të vizitorëve  

Zhvillimi i turizmit dhe ndërtimi i prioriteteve për destinacionet turistike brenda 

vendit tonë, përveç se do të krijonte të hyra dhe do të ndihmonte në mënyrë të 

drejtpërdrejtë zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik, krijon edhe disa përparësi të 

tjera:  

- braktisjen e bujqësisë ekstenzive dhe transformimin e saj ne bujqësi industriale, 

- zvogëlimin e importeve bujqësore,  

- rritjen e nivelit të punësimit, 

- sigurimin e nevojave ushqimore dhe rritjen në vazhdimësi të eksportit të 

produkteve bujqësore dhe shërbimeve turistike. 

Duke mos tentuar të themi së të gjitha objektivat janë përfshirë këtu, besojmë së ato 

me të rëndësishmet i kemi pikasur dhe shpresojmë që do merren parasysh nga 

lexuesit e mundshëm dhe me kompetencë vepruese, të cilët e kanë për detyrë që t’i 

shtyjnë proceset përpara duke marrë parasyshë të gjitha përparësitë, të cilat dalin 

pikërisht nga këto lloj punimesh dhe takimesh. 

Konkluzione 

Çështja e zhvillimit të turizmit po bëhet gjithnjë e më aktuale, duke zënë kështu 

vendin e duhur në politikat e zhvillimit të gjithëmbarshëm ekonomik të vendit tonë. 

Besojmë së aktualisht është krijuar koncepti i plotë së zhvillimi i turizmit duhet të 

shihet si një qëllim në vetvete për të rritur ndikimin e tij në ekonominë e vendit. 

Këtë përshtypje mund ta krijojmë pikërisht kur marrim parasysh projektet e Kosovës 

në konkurrencë me vendet tjera, të cilat sot po vlerësohen dhe po çmohen nga 

vendet e zhvilluara duke iu dhënë edhe çmime të para, ku vendi ynë konsiderohet si 
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destinacion i rëndësishëm turistik. Në këto projekte janë marrë si të rëndësishme 

përfshirja e të gjitha atraksioneve turistike që ne posedojmë duke filluar nga nga ato 

natyrore (lumenj, liqej, ujëvara, peizazhe të ndryshme në perlat e vendit tonë), deri 

të ato atraksione që krijoj njeriu (kulla, mullinjë, hane, ura, shadërvane, etj). Këto 

projekte vunë në pah rendësin e eksplorimit të hapësirave të të cilave nuk iu është 

dhënë rendësia e merituar. Projekti i shqyrtur në këtë punim u vlerësua nga një 

organizatë me renome WTTC (World Travel Tourism Concil) në Samitin Global të 

mbajtur në Abu Dabi, me 09 Prill, 2013, ku projekti ‘’Majat e Ballkanit’’ mori 

çmimin e parë për menaxhimin e destinacionit të turizmit të qëndrueshëm. Me pak 

vëmendje, me më shumë angazhim rreth turizmit, përveç së do të krijonim burime të 

reja për një zhvillim të qëndrueshëm ekonomik të vendit, ne do hapnim edhe një 

derë për një stabilizim të rajonit në kuptimin ekonomik, por edhe në aspektin politik. 

Për ta vërtetuar këtë po citojmë fjalët e ish- presidentit të SHBA-ve z.Bill Clinton, i 

cili në po të njëjtin Samit shprehet për Ballkanin ‘’Paqja funksionon më mirë së 

konflikti dhe një nga manifestimet me të mira është udhëtimi dhe turizmi’’.  Të 

gjithë jemi të pajtimit se Kosova ka burime të fuqishme të zhvillimit, mirëpo sikurse 

edhe në shumë vende të tjera edhe tek ne problem kryesor është zgjedhja e 

mekanizmit për zbatimin e qëllimit, të cilat në masë shumë të madhe varen nga 

faktor të shumtë, kryesisht bazuar në shkallën e zhvillimit ekonomik të vendit, 

sistemin politik, si dhe qëndrimet e politikëbërsve. Edhe pse ka 15 vite, që kur 

Kosova i është nënshtruar procesit të tranzicionit, megjithatë akoma ka një ekonomi 

të brishtë dhe jo stabile. Nëse vizitat që qytetarët e vendit tonë në vendet e tjera 

konsiderohen si import dhe e kundërta, pra vizitat e qytetarëve të vendeve tjera në 

vendin tonë konsiderohen si eksport turistik, atëherë institucionet e vendit tonë duhet 

të përpiqen që të rregullojnë politikat e tyre në raport me vendet e tjera, për sa iu 

përket raporteve eksport – import duke hulumtuar për zbulimin e politikave sa më 

efektive për përmirësimin e kushteve turistike dhe stabilizimin e bilancit tregtar. 

Nëse do duhej të arsyetonim për këtë që po diskutojmë, mund të themi së Kosova ka 

kapacitete të bollshme turistike jo vetëm për popullsinë e saj, por mund të 

konsiderohet si konkurrente e fortë edhe për vende të regjionit. 

Edhe pse punime të tilla na japin mundësi që vetëm të shprehim idetë dhe mendimet 

të cilat sëcili prej nesh mendojmë së qëndrojnë ose kanë rendësi, megjithatë vendi 

ynë duhet që t’u ikë politikave anashkaluese dhe injoruese duke mos qenë në gjendje 

që të krijohen institucione qeveritare (ministri) të cilat veprimtari bazë do ta kishin 

krijimin e strategjive dhe politikave turistike, zhvillimin e zonave me interes dhe 

përcaktimin e prioriteteve për zhvillim gjithëmbarshëm ekonomik të vendit tonë. 

Ndonëse Republika e Kosovës është shtet i ri dhe jo mjaftueshëm i fuqishëm që të 

konkurroj karshi vendeve të regjionit, mirëpo pozita që ajo ka, resurset dhe 

mundësitë që posedon janë shumë premtuese për një të ardhme të ndritur. Domosdo 

duhet plotësuar kriteret sa cekem, në mënyrë që edhe ne të bëhemi pjesë e vendeve 

të zhvilluara dhe të kemi mundësi që të paktën të jemi të barabartë, nëse jo të parët.    
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