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Përmbledhjee në Shqip (Summary in Albanian) 

Analizaa e sektorit informal është thelbi i kësaj terne doktorature, të titulluar "Sektori Informal 

nëë Tranzicion: Evazioni Fiskal në një Boshllëk Institucional". Megjithëse qëllimi i kësaj terne 

ështëë të kontribojë në kuptimin e përgjithshëm të sektorit informal si dhe në motivimin e 

individëvee per të marre pjesë në të, fokusi kryesor është studimi i sektorit informal në vendet 

nëë tranzicion. Vendi në tranzicion i zgjedhur për këtë studim është Shqipëria. Së fundi, 

megjithësee në këtë temë analizohet sektori informal në përgjithësi, fokusi i saj kryesor është 

studimii i evazionit fiskal. 

Kapitullii pare i temës së doktoraturës përcakton objektivat, motivimet dhe metodat kryesore 

empirike.. Ai pasohet nga kapitulli i dytë, i cili analizon literaturen mbi sektorin informal në 

vendett e zhvilluara, në zhvillim dhe në tranzicion. Qëllimi kryesor i këtij kapitulli është i 

dyfishtë:: (1) të japë një vështrim të përgjithshëm të kontributeve në literature mbi sektorin 

informal;; dhe (2) të krahasojë këto kontribute ndërmjet dy tipe vendesh institucionalisht të 

ndryshme:: vendeve të zhvilluara dhe vëndeve më pak të zhvilluara (ku përfshihen ato në 

zhvillimm dhe në tranzicion). Duke marre parasysh objektin e studimit -një vend në tranzicion-

sii dhe një nga aspektet e sektorit informal -evazionin fiskal- vëmendje e vec,antë i është 

kushtuarr këtyre dy elementëve gjatë përshkrimit dhe analizimit të literatures. 

Kapitullii i dytë vë në dukje se sektori informal është një fenomen i shumëllojshëm. 

Megjithësee shumë studiues e shohin këtë si një pengesë, ky kapitull arrin në përfundimin se 

njëë pikëpamje e tillë mund të evitohet për sa kohë që studiuesi është i ndërgjegjshëm për këtë 

shumëllojshmërii dhe e respekton atë. Gjithashtu, disa kritere që janë përdorur për të 

përkufïzuarr sektorin informal ndryshojnë përsa i përket dy grupeve të vendeve të përmendura 
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mëë sipër. Ky ndryshim vihet re sidomos në lidhje me kriterin e 'mbijetesës'. Kjo do të thotë 

qëë në ndryshim nga vendet e zhvilluara, studimet në vendet më pak të zhvilluara kanë treguar 

see sektori informal në këto vende është konsideruar shpesh si një mundësi për mbijetesë. Si 

rezultat,, sektori informal në vendet e zhvilluara është karakterizuar shpesh nga potenciali i tij 

përr investime dhe rritje ekonomike si dhe për nivele të krahasueshme të të ardhurave me 

sektorinn formal. Në vendet më pak të zhvilluara, vecoritë e sektorit informal tregojnë të 

kundërtën.. Një ndryshim tjetër është vënë re në teoritë që përpiqen të shpjegojnë aktivitetet 

ekonomikee informale. Ky ndryshim është kryesisht rezultat i tipareve të ndryshme 

institucionalee që karakterizojnë këto grupe vendesh. Në këtë kuadër, raporti i vecantë midis 

institucionevee formale dhe atyre informale, i cili përcakton edhe një rrugë të vecantë zhvillimi 

tëë sektorit informal, është njohur si një element i rëndësishëm në ndryshimet midis këtyre 

vendeve.. Përsa i përket analizave kuantitative (sasiore), studime të ndryshme në literature janë 

përpjekurr të përcaktojnë madhësinë e sektorit informal duke përdorur një sërë metodash 

brendaa dy metodave kryesore: ato direkte dhe indirekte. Të dhënat e grumbulluara tregojnë se 

sektorii informal është më i madh në vendet më pak të zhvilluara se në vendet e zhvilluara. Së 

fundi,, kapitulli i dytë arrin në një përfundim përsa i përket reagimit të duhur ndaj sektorit 

informal.. Duke u bazuar në pasojat e tij pozitive afatshkurtra, dhe ato negative afatgjata, 

integrimii i sektorit informal në sektorin formal është konsideruar një domosdoshmëri. 

Qëndrimii i Shtetit ndaj sektorit informal ka kaluar në etapa specifike në të dy grupet e 

vendeve.. Ndërkohë që shumica e vendeve të zhvilluara janë në fazen finale që përfshin 

përpjekjee për të integruar sektorin informal në ekonominë formale, vendet më pak të 

zhvilluaraa janë akoma ose në fazen e tolerimit ose në fazen e luftimit të sektorit informal. 

Kapitullii i tretë është një shembull illustrativ i disa nga argumentave të prezantuara gjatë 

analizimitt të literatures përsa i përket një vendi në tranzicion. Qëllimi i tij është të përshkruajë 

kushtett dominuese që bëjnë që sektori informal të shfaqet në një vend në tranzicion, që në 

këtëë dizertacion është Shqipëria. Pasojat e këtyre kushteve janë reflektuar në format e 

shumëllojshmee të sektorit informal në këtë vend. Ky kapitull analizon vetëm dy nga këto 

forma,, që janë: skemat piramidale dhe tregtimi në rrugë. Analizat janë bazuar në të dhënat e 

paktaa ekzistuese mbi të dy aspektet e sektorit informal në Shqipëri.135 Këto dy shembuj 

13ii Ne i jemi mirënjohës Qendrës Shqiptare për Kfirkime Ekonomike (QShKE) që na pajisi me këto evidenca. 
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ofrojnëë evidence mbi rëndësinë e sektorit informal në një vend në tranzicion. Nga njëra anë, 

pasojatt e skemave piramidale ishin negative përsa i përket sistemit bankar, stabilitetit politik 

nëë vend, si dhe kostove të përgjithshme sociale mbi Shqiptarët. Nga ana tjetër, tregtimi në 

migëë u bë një mbështetës ekonomik dhe politik gjatë viteve të vështira të tranzicionit. 

Megjithatë,, tregtimi në rrugë mund të ketë pasoja negative në periudha afatgjata, si evazioni 

fiskall për shkak të aktiviteteve të paregjistruara, mungesa e shpenzimeve publike për shkak të 

humbjevee financiare në të ardhurat e shtetit, dhe të dhëna c'orientuese statistikore për shkak të 

parregullsisëë në treguesit kryesorë ekonomikë. Si rezultat, ky kapitull konkludon se në 

përgjithësii pasojat 'kundra' mbizotërojnë ato 'pro', kështu që sektori informal duhet të 

formalizohet.. Kapitulli vë në dukje se ky fomalizim mund të realizohet vetëm në nje ambient 

mee një sistem ligjor dhe ekzekutiv të përshtatshëm dhe effent. 

Punimii shkencor në kapitullin e katërt ka për motivim bazë një nga konkluzionet kryesorë të 

analizimitt të literatures në kapitullin e dytë, që është 'sektori informal ka ve?ori dalluese në 

njëë vend të zhvilluar krahasuar me një vend në tranzicion'. Kapitulli i katërt e provon këtë 

konkluzionn empirikisht me bazë studimi individët. Objektivi parësor është të studiohet sjellja 

ee individëve ndaj evazionit fiskal. Objektivi dytësor është ndërmarrja e këtij studimi në dy 

tipee të ndryshme vendesh: Shqipëria (një vend në tranzicion) dhe Hollanda (një vend i 

zhvilluar).. Së fundi, kombinimi i këtyre objektivave ka për qëllim studimin e niveleve të 

ndryshmee të evazionit fiskal në këto dy vende nëpërmjet një kuptimi sa më të mire të formave 

tëë sjelljeve individuale në lidhje me evazionin fiskal. Për të realizuar një gjë të tillë, kapitulli 

përdorr metodën e eksperimenteve laboratorike. Kjo metodë ofron një mundësi unike për të 

studiuarr qëndrimin e individëve ndaj evazionit fiskal, kur ndërkohë shumë ndryshime midis 

vendevee -të cilat ndikojnë në rrethanat që përcaktojnë sjelljen individuale- mbahen të 

pandryshueshme. . 

Nëë Shqipëri, eksperimentet e evazionit fiskal u zhvilluan në shkollën e mesme 'Harry 

Fultz'' në Tiranë (me mësues dhe nxënës të shkollës së mesme), dhe në Fakultetin e 

Ekonomisëë së Universitetit të Tiranës (me studente, pedagoge dhe personelin jo-akademik të 

universitetit).. Në Hollandë, eksperimentet u zhvilluan në shkollën e mesme 'Vossius 

Gymnasium'' në Amsterdam dhe në laboratorin e CREED-it të Universitetit të Amsterdamit, 
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mëë të njëjtët grupe pjesëmarrësish si në Shqipëri. Në të dyja vendet dhe në të gjitha situatat, 

eksperimentett u zhvilluan së bashku me Arthur Schram. 

Eksperimentett janë formuluar në një mënyrë të tillë që pjesëmarrësit të mos e kuptojnë 

qëë kanë të bëjnë me taksat.136 Struktura e eksperimentit është si më poshtë. Nga një total prej 

tetëë raundesh të pavarura, në tre raundet e para përcaktohet vetëm e ardhura personale e 

pjesëmarrësvee për c,do raund. Kjo e ardhur është e panjohur për drejtuesin e eksperimentit ose 

përr pjesëmarrësit e tjerë. Në pesë raundet e tjera, pjesëmarrësit duhet të zgjedhin ose një të 

ardhurr të rastit 'të regjistruar', e cila dihet pa dyshim nga drejtuesi i eksperimentit, ose një të 

ardhurr të rastit 'të paregjistruar', e cila dihet nga drejtuesi i eksperimentit në varësi të një farë 

probabilitetii (kontrolli). Pasi është përcaktuar e ardhura reale, pjesëmarrësit duhet ta 

raportojnëë atë tek drejtuesit dhe të paguajnë taksat sipas rregullave. Në qoftë se ata 

kontrollohen,, ata do të gjobiten nëse kanë deklaruar më pak të ardhura, por nuk do të gjobiten 

nësee kanë deklaruar më shumë të ardhura. Në shumicën e sesioneve eksperimentale, është 

përfshirëë edhe një mall publik duke grumbulluar të ardhurat nga taksat brenda një grupi prej 

katerr anëtarësh dhe duke i ndarë ato në mënyrë të barabartë ndërmjet anëtarëve të grupit.137 

Kjoo strukturë karakterizohet nga të njèjtat vegori bazë të shumicës së eksperimenteve mbi 

evazioninn fiskal, përsa i përket nivelit të taksës, probabilitetit të kontrollit dhe gjobës për nën-

deklarimm të të ardhurave. Megjithatë, kjo strukturë karakterizohet edhe nga tre vecori të reja. 

Njëraa është përmendur tashmë dhe ka të bëjë me krahasimin e sjelljeve individuate ndaj 

evazionitt fiskal ndërmjet një vendi të zhvilluar dhe një vendi në tranzicion. Ve?oria e dytë 

prezantonn një ambient të ri laboratorik, ku pjesëmarrësit mund të zgjedhin ose një të ardhur 

'tëë regjistruar' ose një të 'paregjistruar'. Ky element është i rëndësishëm pasi e ofron 

eksperimentinn më shumë me realitetin, ku individët duhet të zgjedhin nëse duan të punojnë 

formalishtt për një punëdhënës {e(i) cila(i) raporton të ardhurat e saj (të tij) personale dhe ato 

tëë punonjësve në zyrën e taksave}, ose të punojnë jo-formalisht, ose në biznesin e tyre (që 

nënkuptonn vetë-raportim të të ardhurave në zyrën e taksave). Zgjedhja që ata bëjnë ndërmjet 

këtyree dy mundësive për punë -formaie apo jo-formale- përcakton zgjedhjen e tyre të të 

ardhurave,, respektivisht formaie apo jo-formale. Ve9oria e re e fundit ka të bëjë me 

1366 Për shembull, fjala 'taksë' nuk u përmend asnjëherë gjatë eksperimentit. Shprehja 'kontributi në një fond' u 
Dërdorr gjithmonë në vend të shprehjes 'raportimi i taksave në zyrën e taksave'. 
1377 12 pjesëmarrësit e cdo sesioni janë ndarë në 3 grupe prej 4 vetësh. 



PermbLedhje'PermbLedhje' n&Shcjip 235 5 

krahasiminn e qëndrimeve ndaj evazionit fiskal jo vetëm ndërmjet vendeve por edhe ndërmjet 

grupcvee të pjesëmarrësve. 

Pyetjaa e pare shkencore e ngritur në këtë kapitull ka të bëjë me faktorët që përcaktojnë 

zgjedhjenn e të ardhurave. Kjo pyetje është testuar duke përdorur procedure të ndryshme 

eksperimentale,, si p.sh., probabilitete të ndryshme kontrolli të të ardhurave dhe prezantimi i 

njee malli publik. Secila nga këto situata është testuar ndërmjet të dy vendeve si dhe grupeve të 

ndryshmee ekonomiko-shoqërore të pjesëmarrësve. Të dhënat e grumbulluara nga 

eksperimentii tregojnë se mundësia e krijuar për të mos paguar taksat dhe prezantimi i nje 

mallii publik e rrit numrin e zgjedhjeve të të ardhurës së 'paregjistruar'. Nuk vihen re 

ndryshimee ndërmjet vendeve apo grupeve të pjesëmarrësve, përsa i përket këtij vendimi. 

Pyetjaa e dytë shkencore ka të bëjë me evazionin fiskal. Rezultatet kryesore të arritura 

reflektojnëë ndryshimet gjatë procedurave eksperimentale, si dhe ndryshimet ndërmjet vendeve 

dhee grupeve të pjesëmarrësve. Kështu, kur një e ardhur e 'regjistruar* është zgjedhur, nuk ka 

evazionn fiskal. Kur një e ardhur e 'paregjistruar' është zgjedhur, individët nuk paguajnë 

taksat.. Një probabilitet më i ulët kontrolli rezulton në një nivel më të lartë evazioni fiskal. 

Megjithësee nën-deklarimi ndodh më shpesh se mbi-deklarimi i të ardhurave, ky i fundit vihet 

ree dukshëm. Gjithashtu, ndryshe nga parashikimi teorik, disa nga rastet e nën-deklarimit 

përfshijnëë deklarimin e një të ardhure më të madhe se zero edhe kur vendosin të mos paguajnë 

taksat.. Për më tepër, shumë individë preferojnë të zgjedhin një të ardhur që krijon mundësi 

përr evazion fiskal, por gjithësesi i raportojnë të ardhurat me ndershmëri. Në përgjithësi vihen 

ree ndryshime ndërmjet vendeve dhe grupeve të pjesëmarrësve. Më në detaj, pjesëmarrësit 

Shqiptarëë i paguajnë taksat më shumë se pjesëmarrësit Hollandezë, dhe nxënësit dhe studentët 

kanëë nivel më të lartë të mos-pagimit të taksave sesa grupet e tjera të pjesëmarrësve. Në 

përgjithësi,, ndryshimet ndërmjet grupeve të pjesëmarrësve brenda një vendi janë të përafërta 

nëë madhësi me ndryshimet ndërmjet vendeve. Disa nga këto rezultate janë testuar dhe 

analizuarr më tej nëpërmjet disa regresioneve statistikore. Rezultate të tjera tregojnë se femrat 

paguajnëë taksat më shumë sesa meshkujt, dhe individët me të ardhura të larta paguajnë taksa 

mëpak. . 

Pyetjaa e tretë shkencore ngre cështjen nëse vendimi mbi zgjedhjen e një lloj të ardhure 

ështëë marre në të njëjtën kohë me vendimin për të mos paguar taksat. Analizat e bëra mbi 
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bazëë te regresioneve statistikore tregojnë se në të vërtetë këto dy vendime merren në të njëjtën 

kohë. . 

Sii përfundim, kapitulli i katërt konkludon se sa here që ekziston mundësia e evazionit 

fïskal,, disa individë -qofshin këta Shqiptarë apo Hollandezë- kanë tendencë ta shfrytëzojnë 

këtëë mundësi (p.sh., duke zgjedhur të ardhurën e 'paregjistruar'). Ndryshime të dukshme 

ndërmjett vendeve dhe grupeve të pjesëmarrësve vihen re vetëm në rastin e evazionit fiskal. 

Dukee marre parasysh se ndryshimet institucionale midis Shqipërisë dhe Hollandës janë 

mbajturr konstante gjatë eksperimenteve, si dhe që evazioni fiskal jashtë laboratorit mendohet 

tëë jetë në përgjithësi më i lartë në Shqipëri, ky kapitull argumenton se ky i fundit nuk ndodh 

përr shkak të ndryshimeve ndërmjet vendeve përsa i përket normave sociale apo kulturave. Me 

saa duket, një gjë e tillë ka të bëjë me ndryshimet institucionale ndërmjet vendeve. 

Kapitullii i pestë përshkruan dhe vlerëson metodën e dytë empirike të aplikuar në këtë 

dizertacionn me qëllim studimin e evazionit fiskal. Kjo metodë është një vrojtim mbi bazë 

anketash,, i skicuar për të mbledhur information mbi nivelin dhe faktorët që përcaktojnë 

evazioninn fiskal në Shqipëri, nëpërmjet një studimi të familjeve në zonen urbane të Tiranës. 

Bazuarr në karakteristikat e rajonit dhe të popullatës, ky kapitull ka për qëllim përzgjedhjen e 

metodëss më të përshtatshme midis disa metodave të mundshme si 'mbikqyrja', 'intervista', 

dhee 'anketimi'. Një krahasim analitik sugjeron se metoda më e përshtatshme -përsa i përket 

aspektevee logjistike, financiare dhe metodologjike- është 'anketimi i vetë-administruar', një 

kombinimm i kontakteve personale me anketat e shkruara. Karakteristikat kryesore të vrojtimit 

janëë si më poshtë. Përzgjedhja gjeografikisht e rastësishme e 1,500 familjeve të Tiranës 

rezultoii në një nivel të kthimit të përgjigjeve prej 89.3%, i cili është një nga treguesit se të 

dhënatt e grumbulluara nga ky vrojtim përfaqësojnë të gjithë popullsinë e Tiranës. Gjithashtu, 

njëë vlerësim i metodës së aplikuar tregon se kjo metodë është e besueshme dhe e vlefshme. 

Kapitullii paraqet edhe disa karakteristika që përshkruajnë popullsinë e studiuar. Këto 

karakteristikaa i referohen personit që iu përgjigj pyetjeve në anketë ose përgjigjëdhënësit (i 

cilii është personi me të ardhurat më të larta në familje) si dhe vete familjes. Të dhënat 

statistikoree tregojnë se numri i femrave me të ardhurat më të larta në familje është relativisht i 

lartë,, rreth 26%. Shumica e përgjigjëdhënësve, 81.5%, janë të martuar (ose bashkëjetojnë) me 

fëmijee të cilët jetojnë në të njëjtën familje me ta. 87.3% e përgjigjëdhënësve bëjnë një lloj 
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punee për të cilën paguhen. 22.1% raportojnë se vetë-punësimi është profesioni që ata kryejnë 

nëë vendin e tyre kryesor të punës. Një familje përbëhet mesatarisht nga 4.3 persona. Rreth dy 

anëtarëë për familje bëjnë një punë të pagueshme. 20.5% e familjeve kanë të pakten një anëtar 

ii cili jeton jashtë shtetit dhe i ndihmon ata financiarisht. E ardhura personale mujore bruto dhe 

netoo e personit me të ardhurat më të larta në familje përbën respektivisht 66% të të ardhurës 

mujoree bruto dhe neto të familjes. Së fundi, të dhënat tregojnë se ekziston një pabarazi e 

madhee përsa i përket të ardhurave në popullsinë e studiuar. 

Kapitullii i gjashtë analizon gjerësisht të dhënat e grumbulluara nga vrojtimi. Ky kapitull 

mundd të konsiderohet si një shtojcë i evidences eksperimentale mbi faktorët që përcaktojnë 

motivimett e individëve për të mos paguar taksat. Ndërkohë që metoda eksperimentale i 

studionn këto motivime në një mjedis të kontrolluar (ku institucionet mbahen të 

pandryshueshme),, vrojtimi rezulton në një grup të madh të dhënash që përmbajnë informacion 

mbii evazionin në 'boten reale'. Gjithashtu, kapitulli analizon të dhënat mbi evazionin e 'botes 

reale'' duke marre parasysh informacionin mbi qëndrimet dhe ve^oritë e individëve dhe ato të 

familjeve.. Së fundi, analizat e bëra përgjatë gjithë kapitullit mbulojnë tre lipje të evazionit 

fiskal:: evazionin fiskal të të ardhurës personale, të të ardhurës nga biznesi i vogel, dhe të 

sigurimevee shoqërore dhe shëndetësore. 

Dukee marre parasysh që ky kapitull fokusohet në nivelin e evazionit fiskal të raportuar 

nëë vrojtim, kapitulli përmban disa karakteristika të popullatës në studim në lidhje me taksat, të 

cilatt janë vlerësuar si të besueshme. Vlerësimi i kësaj besueshmërie është bërë duke testuar 

ndryshimett ndërmjet pesë rajoneve të Tiranës -ku dhe u zhvillua vrojtimi- në lidhje me 

nivelinn e të gjitha llojeve të evazionit fiskal. Si rezultat i këtij vlerësimi është provuar që 

informacionii mbi evazionin fiskal duket të jetë i besueshëm. 

Dukee marre parasysh vështirësitë e të pyeturit direkt mbi evazionin fiskal, disa nga 

pyetjett në anketën tonë janë formuluar në mënyrë të tillë që të jepnin informacion indirekt 

mbii të tre llojet e evazionit fiskal. Pasi u grumbullua dhe analizua, ky informacion formon 

bazenn për krijimin e tre variablave kryesore që studiohen në këtë kapitull (të cilat 

përfaqësojnëë të tre llojet e evazionit fiskal). Këto variabla tregojnë se 38.6% e 

përgjigjdhënësvee të përzgjedhur (që janë të detyruar të paguajnë taksen mbi të ardhurat 

personale)) kanë të pakten një tregues të evazionit fiskal të të ardhurës personale; 56.5% (e 
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përgjigjdhënësvee që janë të detyruar të paguajnë taksen mbi të ardhurat nga biznesi) kanë të 

paktenn një tregues të evazionit fiskal të të ardhurës nga biznesi i vogel; dhe 30.7% (e 

përgjigjdhënësvee që janë të detyruar të paguajnë sigurimet shoqërore dhe shëndetësore) kanë 

tëë pakten një tregues të evazionit të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore. Një krahasim 

statistikorr vë në dukje se ndryshimet midis këtyre tre llojeve të evazionit janë domethënëse. 

Pyetjaa e pare shkencore e këtij kapitulli ka të bëjë me faktorët që përcaktojnë evazionin 

ee taksave. Kjo pyetje është trajtuar duke analizuar së pari ndikimin e të dhënave të 

përgjithshmee individuale mbi nivelin individual të evazionit fiskal. Për të realizuar një gjë të 

tillë,, u testuan disa hipoteza që kanë të bèjnë me këto dy elementë, duke aplikuar dy modele 

kryesoree regresioni, te quajtura Logit dhe Ordered Probit. Rezultatet e këtyre dy modeleve 

janëë shumë të ngjashme, si më poshtë. Femrat e vetë-punësuara e paguajnë taksen e të 

ardhuravee nga biznesi i vogel më shumë se sa meshkujt e vetë-punësuar; familjet me më 

shumëë anëtarë që jetojnë jashtë shtetit (dhe që i mbështesin ato financiarisht) paguajnë më 

shumëë taksen mbi të ardhurat personale, por ato paguajnë më pak taksen mbi të ardhurat nga 

biznesii i vogel; individët që punojnë në sektorin shtetëror dhe atë privat (me kontratë pune) e 

paguajnëë taksen mbi të ardhurën personale dhe sigurimet shoqërore e shëndetësore më shumë, 

kursee ata që punojnë në sektorin privat (pa kontratë pune) i paguajnë të dyja llojet e taksave 

mëë pak; përgjigjëdhënësit, puna kryesore e të cilëve u jep atyre mundësinë të mos paguajnë 

taksa,, në të vërtetë nuk e paguajnë taksen mbi të ardhurat personale dhe sigurimet (p.sh., 

punëtorëtt dhe të vetë-punësuarit); individët me të ardhura të pakta paguajnë më pak përsa i 

përkett të gjitha llojeve të taksave; të shpërngulurit nga qytetet e tjera të Shqipërisë ose nga 

zonatt rurale në ato urbane i paguajnë më pak taksat mbi të ardhurën personale dhe nga biznesi 

ii vogel. Këto rezultate përkojnë me evidencën ekzistuese në literature. Megjithatë, kapitulli 

raportonn edhe rezultate që nuk përkojnë. Për shembull, individët me moshë më të vjetër i 

paguajnëë më pak sigurimet shoqërore dhe shëndetësore; individët me arsimim më të lartë i 

paguajnëë më shumë të gjitha llojet e taksave; dhe familjet më të mëdha i paguajnë më shumë 

taksatt mbi të ardhurat nga biznesi i vogel dhe sigurimet sesa familjet më të vogla. Hapi i dytë 

ii trajtimit të pyetjes së pare shkencore të këtij kapitulli ka të bëjë me ndikimin që kanë 

qëndrimett e individëve në vendimin e tyre për të (mos)paguar taksat. Qëndrimet e individëve 

rezultojnëë nga përgjigjet që ata u kanë dhënë disa deklaratave mbi qëndrimet, duke përdorur 

metodënn statistikore të quajtur analiza faktoriale (factor analysis). Kjo anaüzë i grupon këto 
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deklarataa në qëndrime rreth kuadrit dhe zhvillimit institucional, qëndrime rreth moralit mbi 

taksat,, dhe qëndrime rreth përvojës dhe mentalitetit mbi taksat. Grupi i pare përfaqëson 

qëndrimett e individëve kundrejt institucioneve formale, kurse dy grupet e tjera përfaqësojnë 

qëndrimett e individëve kundrejt institucioneve informale. Të njëjtat modele regresioni (si për 

tëë dhënat e përgjithshme) u aplikuan për të testuar hipotezat ekzistuese mbi lidhjen që 

ekzistonn ndërmjet nivelit të evazionit fiskal dhe qëndrimeve të përgjigjëdhënësve, të 

kategorizuaraa në tre grupet e mësipërme. Rezultatet e të dy modeleve janë të ngjashme. 

Kështu,, individët që raportojnë moral të ulët mbi taksat dhe një përvojë dhe mentalitet negativ 

mbii taksat, paguajnë taksa më pak. Përsa i përket qëndrimeve rreth kuadrit dhe zhvillimit 

institucional,, vetëm qëndrimet e të vetë-punësuarve ndikojnë në nivelin e evazionit fiskal në 

mënyrëë domethënëse. Rezultatet tregojnë se kur të vetë-punësuarit raportojnë se janë 

relativishtt më të kënaqur me nivelin e zhvillimit institucional të vendit, ata paguajnë taksa më 

pak. . 

Pyetjaa e dytë shkencore e këtij kapitulli ka të bëjë me rolin e të dhënave të përgjithshme 

personalee në qëndrimet e individëve ndaj institucioneve formale dhe informale. Kjo pyetje 

ështëë trajtuar duke aplikuar një regresion OLS, i cili studion lidhjen midis disa nga variablave 

personalee dhe qëndrimeve mbi institucionet formale dhe informale. Rezultatet tregojnë se 

femratt kanë një opinion më negativ mbi institucionet dhe një moral më të lartë rreth taksave 

sesaa meshkujt; individët me arsim më të ulët kanë një opinion më negativ mbi institucionet, 

njëë moral më të ulët rreth taksave, dhe një përvojë dhe mentalitet më negativ rreth taksave në 

krahasimm me individët me arsim më të lartë; përgjigjëdhënësit nga familjet e mëdha kanë një 

opinionn më negativ rreth institucioneve dhe një eksperiencë dhe mentalitet më negativ rreth 

taksavee se sa përgjigjëdhënësit nga familjet e vogla; përgjigjëdhënësit nga familjet me më 

shumëë anëtarë që jetojnë jashtë shtetit (dhe që i mbështesin ato financiarisht) kanë një opinion 

pozitivv rreth institucioneve; dhe të shpërngulurit nga rajonet e tjera të Shqipërisë kanë një 

morall relativisht të lartë por një eksperiencë dhe mentalitet negativ rreth taksave, kurse 

individëtt nga zonat urbane kanë një opinion më të mire mbi institucionet por një moral më të 

ulëtt rreth taksave sesa individët nga zonat rurale. 

Sëë fundi, një kombinim i rezultateve kryesore mbi efektet e të dhënave të përgjithshme 

personalee në evazionin fiskal me rezultatet kryesore mbi efektet e po këtyre të dhënave në 

qëndrimett e individëve ndaj institucioneve formale dhe informale rezulton si më poshtë. 
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Meshkujtt raportojnë një qëndrim pozitiv ndaj institucioneve formale por vlerësohen 

negativishtt përsa i përket institucioneve informale. Ky kontrast pritet të shkaktojë më shumë 

evazionn nga meshkujt, gjë që e cila vihet re në të vërtetë në evidencën e dhënë më sipër. 

Individëtt me arsim të lartë vlerësohen pozitivisht përsa i përket të dyja llojeve të 

institucioneve,, formale dhe informale. Si? pritej, kjo përputhshmëri rezulton në një nivel të 

ulëtt evazioni nga këta individë. Familjet e mëdha vlerësohen negativisht si përsa i përket 

institucionevee formale ashtu dhe atyre informale. Megjithëse ka një përputhshmëri midis 

institucionevee formale dhe atyre informale por në një sens negativ, familjet e mëdha paguajnë 

taksaa më shumë (ndryshe nga parashikimi teorik). Individët që jetojnë në zonat urbane kanë 

mendimm pozitiv mbi institucionet formale por vlerësohen negativisht përsa i përket 

institucionevee informale. Megjithëse këta individë priten të paguajnë taksa më pak për shkak 

tëë këtij konflikti, ata paguajnë më shumë. Gjithashtu, emigrimi ndikon vetëm në qëndrimet e 

individëvee ndaj institucioneve formale. Ky ndikim është pozitiv, kurse efekti mbi nivelin e 

evazionitt fiskal është dy-llojësh, në varësi nga lloji i taksës. 

Rezultatett e përgjithshme të këtij kapitulli kanë domethëniet e mëposhtme. Individët e 

vetë-punësuarr paguajnë taksa më pak sesa individët e tjerë që bëjnë një punë të pagueshme. 

Njëë gjë e tillë pritej pasi evazioni fiskal realizohet më lehtë nga ky grup, duke marre parasysh 

qëë ata duhet të deklarojnë vete të ardhurat e tyre. Mosha, punësimi sipas sektorëve, profesioni, 

dhee të ardhurat kanë ndikim direkt mbi qëndrimet (mos)paguese të individëve ndaj taksave. 

Gjithashtu,, gjinia, arsimimi, madhësia e familjes, migrimi brenda vendit dhe emigrimi jashtë 

venditt ndikojnë në qëndrimet e përgjigjëdhënësve ndaj institucioneve formale dhe informale, 

dhee si rrjedhojë në vendimet e tyre për të (mos)paguar taksat. Në mënyrë më të detajuar, kur 

individëtt janë të kënaqur nga institucionet formale, ata paguajnë taksa më pak. Kjo vihet re 

dukshëmm vetëm në radhët e të vetë-punësuarve. Kur përgjigjdhënësit vlerësohen negativisht 

përsaa i përket institucioneve informale, ata paguajnë taksa më pak. Kjo vihet re dukshëm në të 

gjithaa grupet e përgjigjëdhënësve (d.m.th., individëve që janë të detyruar të paguajnë taksen 

mbii të ardhurën personale, individëve që janë të detyruar të paguajnë taksen mbi të ardhurën 

ngaa biznesi i vogel, dhe individëve që janë të detyruar të paguajnë sigurimet shoqërore dhe 

shëndetësore).. Eshtë e rëndësishme që këtu të përmendim se efekti i qëndrimeve të të vetë-

punësuarvee rreth institucioneve formale dhe informale mbi evazionin e taksës mbi të ardhurat 

ngaa biznesi i vogel nuk shpjegohet nga të dhënat e përgjithshme personale. Këto të dhëna 
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shpjegojnëë në mënyrë të ngjashme qëndrimet e individëve të të treja grupeve. Ne kemi bindje 

tëë fortë se shpjegimi i kësaj apo evidencave të tjera rreth institucioneve dhe evazionit fiskal ka 

tëë bëjë me raportin që ekziston midis institucioneve formale dhe atyre informale. Ky raport 

dukett të jetë në fazen e përplasjes në Shqipëri, gjë që si njedhojë shkakton evazionin fiskal të 

taksave. . 

Nëë total, të dyjat metodat empirike të këtij punimi shkencor arrijnë rezultate të ngjashme, me 

vetëmm një rezultat që nuk përputhet. Ky rezultat ka të bëjë me rolin e nivelit të të ardhurave në 

nivelinn e evazionit fiskal. Metoda eksperimentale tregon se individët me një të ardhur më të 

lartëë paguajnë taksa më pak, kurse vrojtimi evidenton të kundërtën. Së pari, rczultati 

eksperimentall nuk është shumë domethënës në aspektin statistikor. Për më tepër, ndryshe nga 

ee ardhura e raportuar në vrojtim, e ardhura në eksperiment përfaqëson ndryshimin në të ardhur 

dhee jo të ardhurat totale të fituara nga pjesëmarrësit. Megjithatë, për të kuptuar më mire këtë 

mos-përputhje,, lind nevoja e një studimi të mëtejshëm shkencor. 

Sëë fundi, di9ka edhe për kontributin themelor të këtij dizertacioni. Së pari, një nga 

konkluzionett kryesore të analizës së literatures në kapitullin e dytë -'sektori informal ka 

tiparee të ve$anta në një vend të zhvilluar dhe në një vend në tranzicion'- i dedikohet kryesisht 

ndryshimevee institucionale midis vendeve. Gjithashtu, kapitujt 4, 5 and 6 theksojnë rëndësinë 

ee institucioneve në shfaqjen e fenomenit të evazionit fiskal. 

Kyy punim shkencor vë në dukje se duhen dalluar institucionet formale nga ato 

informale.. Ndërkohë që institucionet formale nënkuptojnë rregullat dhe ligjet, institucionet 

informalee nënkuptojnë kulturën dhe normat sociale. Megjithatë, për të kuptuar motivimet e 

individëvee për të mos paguar taksat, duhen dalluar dy lloj kultura dhe norma sociale brenda 

institucionevee informale. Njëra përfaqëson ato institucione informale që kanë të bëjnë me 

dëshirënn dhe vullnetin e individëve për të mos paguar taksat. Këto norma janë të lidhura me 

aspektee të tilla si 'ndershmëria' ose 'morali'. Lloji i dytë i institucioneve infomale janë ato të 

cilatt individët i përvetësojnë në mënyrë që 't'ia gjejnë anën* institucioneve formale, për 

shembulll përmes korrupsionit. Si? u tha edhe më sipër, metoda eksperimentale studion 

qëndrimett e individëve (Shqiptarë apo Hollandezë) ndaj evazionit fiskal, kur ndërkohë 

institucionett janë mbajtur konstante. Për të qënë më të saktë, institucionet formale janë ato që 
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janëë mbajtur të pandryshueshme në të dyja vendet. Gjithashtu, edhe tipi i dytë i institucioneve 

informalee ështe mbajtur konstant në të dyja vendet. Me fjalë të tjera, pjesëmarrësit nuk kanë 

mundësii 't'ia gjejnë anën' institucioneve formale (të pakten, edhe n.q.s. ata arrijnë të bëjnë 

njëë gjë të tillë, mundësitë janë të njëjta në te dyja vendet). Kështu që gjatë eksperimenteve, 

ndryshimett e vëna re në lidhje me vendimet e individëve për të (mos)paguar taksat mbetet t'i 

dedikohenn vetëm dëshirës dhe vullnetit të tyre për të bërë një gjë të tillë. Eksperimentet 

rezultojnee që Shqiptarët janë më të 'ndershëm' sesa Hollandezët. Kjo do të thotë që në një 

ambientt eksperimental, dëshira për të mos paguar taksat është më e lartë tek Hollandezët. Ky 

nivell i lartë i evazionit fiskal tek Hollandezët mund të shpjegohet nga një konflikt midis 

institucionevee formale 'të drejta' (dhe tëë imponuara) dhe institucioneve informale 'të gabuara' 

(vetëmm lloji i pare). Megjithatë, jashtë ambientit laboratorik, evazioni fiskal (dhe sektori 

informall në përgjithësi) duket të jetë më i lartë në Shqipëri. Meqënëse ne sapo konkluduam se 

njëë gjë e tillë nuk mund t'i dedikohet vullnetit të tyre të brendshëm për të mos paguar taksat, 

kjoo mbetet t'i dedikohet ose institucioneve formale ose atyre informale (lloji i dytë) ose të 

dyjavee së bashku. Ky konkluzion mund të verifikohet më së miri në vendimet e të vetë-

punësuarve,, të raportuara në vrojtim. Megjithëse ata deklarojnë se janë të kënaqur me 

institucionett formale, ata paguajnë taksa më pak. Pra me sa duket ekziston një konflikt. Nga 

saa u konkludua deri tani, ky konflikt mund të ekzistojë vetëm ndërmjet institucioneve formale 

dhee llojit të dytë të institucioneve informale. Të dhënat nga 'bota reale' tregojnë se një gjë e 

tillëë ndodh në të vërtetë. Kënaqësia që të vetë-punësuarit Shqiptarë deklarojnë në lidhje me 

institucionett formale bie në kontraditè' me vlerësimin negativ që ata marrin përsa i përket 

institucionevee informale (d.m.th., me traditat dhe normat dominuese që kërkojnë forma 

informalee për 't'iu gjetur anën' institucioneve formale). Ky konflikt rezulton në një nivel më 

tëë lartë të evazionit fiskal në Shqipëri sesa në Hollandë. 

Kyy punim shkencor konkludon se nivelet e ndryshme të evazionit fiskal në të dy vendet 

nukk i dedikohen normave dhe qëndrimeve të ndryshme ndaj taksave, por ndryshimeve në 

institucionett formale dhe në 'përdorimin e tyre informal* nga individët. Si përfundim, 

kombinimii i metodës eksperimentale me atë të vrojtimit provoi të ishte i dobishëm dhe 

funksionall në grumbullimin e të dhënave empirike përsa i përket dallimit të rëndësishëm 

midiss dy lloje të ndryshme institucionesh dhe pasojave të tyre ndaj evazionit fiskal. 


