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Tóm tắt:: 

Bằng phương pháp nghiên cứu định tính, bài viết nhằm mục tiêu nghiên cứu lý 
luận và kinh nghiệm đo lường qui mô nền kinh tế ngầm hiện nay. Qua lược 
khảo nghiên cứu, có 3 phương pháp đo lường quy mô nền kinh tế ngầm là: 

(i) Phương pháp thống kê trực tiếp, (ii) Phương pháp thống kê gián tiếp và (iii) Phương 
pháp xây dựng mô hình MIMIC. Nhóm nghiên cứu đã tổng hợp các kỹ thuật để đo lường 
qui mô nền kinh tế ngầm theo từng phương pháp, phân tích ưu và nhược điểm của từng 
phương pháp, từ đó đề xuất phương pháp phù hợp để đo lường khu vực kinh tế chưa 
quan sát được tại VN. Kết quả của bài nghiên cứu góp phần củng cố thêm cơ sở và 
phương pháp luận thực hiện đề án thống kê khu vực kinh tế chưa được quan sát do Thủ 
tướng Chính phủ VN đã ký năm 2019.
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Abstract: 
Employing qualitative method, this paper aims at studying theoretical framework and 

empirical works on measuring the shadow economy. By reviewing literature, we found 3 
approaches to estimate the size of the shadow economy, including: (i) Direct statistics, 
(ii) Indirect statistics, and (iii) MIMIC model. The authors summarized the techniques 
to measure the size of the shadow economy in accordance with each approach, analyzed 
strengths and weaknesses of each method, then proposed appropriate approach to 
measure the unobserved economy in Vietnam. The results of this research contribute to 
strengthen the framework and methodology in implementing the Scheme on compilation 
of statistics on the non-observed economy approved by the Prime Minister in 2019.
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