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TÓM TẮT
Các nghiên cứu tìm hiểu về mối quan hệ giữa kinh tế ngầm và tham nhũng ít được thực hiện,
đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam và các quốc gia Đông Nam Á khác
(ASEAN). Điều này có thể được giải thích do “kinh tế ngầm” và “tham nhũng” đều là các nhân tố
không quan sát trực tiếp được. Sử dụng phương pháp tiếp cận MIMIC cho các quốc gia khu vực
Đông Nam Á (ngoại trừ Singapore và Brunei), từ năm 1995 đến năm 2014, nghiên cứu này chỉ ra
rằng tồn tại mối quan hệ đồng biến giữa Kinh tế ngầm và Tham nhũng. Điều này có nghĩa rằng
giảm quy mô kinh tế ngầm có thể làm giảm mức độ tham nhũng trong nền kinh tế. Kết quả nghiên
cứu cũng chỉ ra rằng, hạn chế tham nhũng cũng mang đến khả năng giảm quy mô nền kinh tế
ngầm. Tuy nhiên, tác động từ tham nhũng đến kinh tế ngầm lớn hơn rất nhiều so với tác động theo
chiều ngược lại từ kinh tế ngầm đến tham nhũng. Do vậy, cách tiếp cận hợp lý cho các chính sách
vĩ mô ở Việt Nam và các quốc gia ASEAN là việc ban hành các quyết sách nhằm mục đích làm
giảm quy mô tham nhũng trong nền kinh tế. Khi quy mô tham nhũng được kiểm soát, chính phủ
có thể kỳ vọng rằng quy mô nền kinh tế ngầm cũng đang được kiểm soát.
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1.

Giới thiệu
Kinh tế ngầm và Tham nhũng được biết đến như những yếu tố rất khó để đo lường một cách

chính xác. Tuy vậy, vẫn tồn tại một số bằng chứng khoa học có được thông qua các khảo sát được
thực hiện bởi Ngân hàng Thế giới và một số nghiên cứu khoa học về kinh tế ngầm và tham nhũng.
Tuy nhiên, không có nhiều nghiên cứu xem xét mối quan hệ giữa hai yếu tố này, đặc biệt là trong
điều kiện của các quốc gia đang phát triển, chẳng hạn như các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN).
Một số nghiên cứu chỉ ra rằng kinh tế ngầm và tham nhũng loại trừ lẫn nhau, nhưng một số nghiên
cứu khác thì có kết luận ngược lại.
Theo Johnson và cộng sự (1997), kinh tế ngầm sẽ loại trừ kinh tế chính thức nên gia tăng
quy mô kinh tế ngầm dẫn tới giảm quy mô của nền kinh tế chính thức. Từ đó, các doanh nghiệp
kinh doanh sẽ có thêm động lực tham gia vào kinh tế ngầm dựa vào tham nhũng. Do đó, kinh tế
ngầm và tham nhũng bổ sung cho nhau. Hindriks cùng cộng sự (1997), Hibbs và Piculescu (2005)
kết luận kinh tế ngầm và tham nhũng là hai yếu tố bổ sung cho nhau. Ngược lại, Choi và Thum
(2005), Drehel cùng cộng sự (2009) đưa ra mô hình chứng minh rằng khi các cá nhân/doanh nghiệp
tham gia vào kinh tế ngầm, những cán bộ tham nhũng sẽ không có điều kiện đòi hỏi các khoản hối
lộ. Từ đó, kinh tế ngầm làm giảm đi sự quan liêu và những cán bộ công chức mưu cầu lợi ích cá
nhân thông qua tham nhũng sẽ không còn cơ hội. Do đó, tham nhũng sẽ giảm bớt khi tồn tại kinh
tế ngầm.
Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục đích cung cấp bằng chứng khoa học định lượng
về mối quan hệ giữa hai yếu tố kinh tế ngầm và tham nhũng tại các quốc gia ASEAN. Từ sự thiếu
nhất quán của các kết luận của các nghiên cứu trước, cần phải có nhiều hơn nữa những nghiên cứu
thực nghiệm về mối quan hệ giữa tham nhũng và kinh tế ngầm tại những khu vực/quốc gia cụ thể.
Nghiên cứu này sẽ tìm hiểu mối quan hệ giữa kinh tế ngầm và tham nhũng tại Việt Nam và một
số quốc gia Đông Nam Á khác, trong giai đoạn thời gian cập nhật nhất, giai đoạn từ năm 1995 đến
năm 2014.

2.

Kinh tế ngầm và Tham nhũng

2.1. Kinh tế ngầm
Một số định nghĩa thường được sử dụng trong các nghiên cứu trên thế giới thể hiện rằng, kinh tế
ngầm bao gồm tất cả các hoạt động kinh tế được tính toán (hoặc quan sát) chính thức vào tổng sản
phẩm quốc gia (GNP) nhưng không được đăng ký (Edgar L. Feige (1986, 1989)). Smith (1994)
định nghĩa kinh tế ngầm bao gồm toàn bộ các hoạt động kinh tế xảy ra trên thị trường hàng hóa và

dịch vụ, bất kể hợp pháp hay không, không được đo lường chính thức và được tính toán trong giá
trị GDP của nền kinh tế quốc gia. Nói cách khác, kinh tế ngầm có thể được định nghĩa là các hoạt
động kinh tế và những khoản thu nhập tránh sự điều tiết của chính phủ và hệ thống thuế (Feige
(1989), Dell’ Anno và Schneider (2004)). Có quan điểm cho rằng kinh tế ngầm phát triển qua thời
gian và tuân thủ theo “nguyên tắc nước chảy”: kinh tế ngầm tự điều chỉnh để thay đổi cho phù hợp
với hệ thống thuế, cách thức xử phạt của cơ quan thuế và thái độ, đạo đức của xã hội (Mogensen,
Kvist, Kormendi, Pedersen, 1995). Bảng 1 sẽ phân loại các hình thức hoạt động của kinh tế ngầm.
Bảng 1: Phân loại hình thức hoạt động của kinh tế ngầm
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xuất ma túy, mại dâm, cờ bạc, buôn lậu và gian  Trồng trọt hay sản xuất ma túy để sử dụng cá
lận.
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đến hàng hóa và
dịch vụ hợp pháp.
Nguồn: Rolf Mirus và Roger S. Smith (1997, trang 5)

2.2. Tham nhũng
Tham nhũng được định nghĩa theo nhiều cách khác nhau nhưng định nghĩa phổ biến nhất và
đơn giản nhất của tham nhũng là sự lạm dụng quyền lực ở khu vực công để sở hữu/chiếm đoạt lợi
ích dành cho cá nhân (Tanzi 1998, trang 8). Trong định nghĩa này, sự lạm dụng quyền lực ở khu
vực tư nhân được loại trừ, không đề cập đến. Do đó, một định nghĩa tổng quát hơn thể hiện rằng

1
2

Có thể xem đây như là một phần của các loại “phúc lợi miễn thuế”.
Các loại phúc lợi miễn thuế được liệt kê như sau: bảo hiểm sức khỏe (ngoài Bảo hiểm Y tế bắt buộc), hoàn tiền
chăm sóc con cái, hoàn tiền học phí, sử dụng cá nhân xe công ty, các chi phí cho cuộc sống. Hiện nay Việt Nam
đã bổ sung thuế phúc lợi vào luật lao động, nhưng rất khó quản lý và thu thuế.

tham nhũng là sự không tuân thủ có chủ ý các quy định để sử dụng các mối quan hệ trong công
việc cho cá nhân hoặc những người liên quan.
Bên cạnh đó, tham nhũng gây ra rất nhiều phí tổn khác nhau. Đầu tiên, tham nhũng là rào
cản chính của nền dân chủ, xã hội không thể chấp nhận các thể chế/tổ chức sử dụng nguồn lực
công cho những lợi ích cá nhân. Thứ hai, các quan chức tham nhũng thường phân phối lại những
nguồn lực công khan hiếm vào cơ sở hạ tầng công cộng như trường học, bệnh viện nhưng chất
lượng thấp hơn và không tương xứng với chi phí được thanh toán cho công trình đầu tư. Thứ ba,
tham nhũng gây trở ngại việc phát triển thị trường công bằng và bóp méo sự cạnh tranh trong nền
kinh tế. Thứ tư, tham nhũng còn gây ra nhiều tổn hại cho thể chế chính trị và nền kinh tế, ảnh
hưởng đến cấu trúc xã hội như giảm lòng tin nhân dân với thể chế và lãnh đạo chính trị
(Transparency International, 2009).

2.3. Mối quan hệ giữa Kinh tế ngầm và Tham nhũng
Hiện nay, tác động của tham nhũng đến kinh tế ngầm, hoặc ngược lại, vẫn còn nhiều tranh
cãi. Một số trường hợp, hiện tượng tham nhũng và kinh tế ngầm được cho là bổ sung cho nhau.
Có nghĩa là gia tăng tham nhũng sẽ dẫn tới gia tăng quy mô nền kinh tế ngầm (Johnson, Kaufmann
và Zoido-Lobatón 1998a, 1998b; Friedman, Johnson, Kaufmann và Zoido-Lobatón 1999). Tuy
nhiên, các nghiên cứu này sử dụng mẫu nghiên cứu dựa trên các quốc gia không đồng nhất, không
có sự phân biệt giữa các quốc gia có thu nhập cao và các quốc gia có thu nhập thấp hay phân biệt
các quốc gia theo khu vực, các quốc gia đang chuyển đổi hay các quốc gia mới nổi.
Ở các quốc gia có thu nhập cao, việc hối lộ các quan chức chính phủ sau khi cá nhân/tổ chức
bị phát hiện tham gia vào các hoạt động của kinh tế ngầm thường không xảy ra. Do đó, tham nhũng
có thể độc lập với quy mô của nền kinh tế ngầm. Tuy nhiên, các nghiên cứu của Choi và Thum
(2005), Dreher và cộng sự (2007) chỉ ra rằng sự tồn tại của nền kinh tế ngầm có thể sẽ làm giảm
những méo mó về phân bổ nguồn lực và sự điều hành của chính phủ. Do đó, tham nhũng và kinh
tế ngầm có thể loại trừ lẫn nhau. Chi tiết hơn, ở các quốc gia có thu nhập cao, những doanh nghiệp
mới khởi nghiệp không cần phải hối lộ để đáp ứng các yêu sách của các quan chức chính phủ vì
các doanh nghiệp hoàn toàn có thể nhờ tới luật pháp can thiệp nhằm bảo đảm quyền lợi hợp pháp
của họ. Thêm vào đó, hiện tượng tham nhũng được phát hiện bởi các khoản hối lộ ở những dự án
công có giá trị hợp đồng khổng lồ (như các hợp đồng xây dựng công). Tuy nhiên, những hợp đồng
như thế này luôn được thực hiện ở khu vực kinh tế chính thức, không phải ở khu vực kinh tế ngầm.
Do đó, tham nhũng ở những quốc gia có thu nhập cao nhằm đạt được lợi ích trong khu vực kinh

tế chính thức dễ dàng hơn, hay nói cách khác hành động hối lộ nhằm tiếp cận được các hoạt động
kinh tế chính thức. Tham nhũng thỉnh thoảng được phát hiện để nhận được các gói thầu của nhà
nước, nhận được các chứng nhận cung cấp dịch vụ, chuyển mục đích sử dụng đất hoặc được ưu
đãi thuế.
Ngược lại ở các quốc gia có thu nhập thấp, các doanh nghiệp mới khởi nghiệp tham gia vào
kinh tế ngầm có lý do để kỳ vọng là thoát khỏi tù tội khi các hoạt động kinh doanh phi pháp của
họ bị phát hiện bằng cách hối lộ các quan chức chính phủ hoặc các quan chức chính phủ thông
đồng với doanh nghiệp để nhận tiền hối lộ (Hindriks và các đồng sự 1999). Bằng cách thông đồng
với các doanh nghiệp, những quan chức/công chức tham nhũng có thể cho phép doanh nghiệp khai
thác cơ hội đạt lợi nhuận cao trong khu vực kinh tế ngầm (Hibbs và Piculescu 2005). Do đó, sự
phát triển của tham nhũng và quy mô kinh tế ngầm là thay thế hay bổ sung cho nhau hầu như rất
khác biệt giữa các quốc gia thu nhập cao và các quốc gia thu nhập thấp.
Một nghiên cứu khác của Johnson và cộng sự (1997) chỉ ra rằng tham nhũng và quy mô nền
kinh tế ngầm là những nhân tố bổ sung lẫn nhau. Sử dụng mô hình toàn dụng lao động, nghiên cứu
này cho rằng người lao động có thể làm việc trong khu vực kinh tế chính thức cũng như trong khu
vực không chính thức. Kết quả là sự gia tăng của khu vực kinh tế ngầm luôn luôn làm giảm quy
mô của nền kinh tế chính thức. Tham nhũng được quan sát dựa trên chính sách thuế và các quy
định khiến cho các doanh nghiệp mới thành lập tham gia vào kinh tế ngầm. Do vậy, cuối cùng
tham nhũng sẽ làm gia tăng quy mô kinh tế ngầm.
Ngược lại, không có nhiều nghiên cứu thực nghiệm xem xét các tác động của kinh tế ngầm
tới tham nhũng. Nghiên cứu của Dreher và các cộng sự (2008) kết luận rằng tham nhũng làm giảm
quy mô nền kinh tế ngầm, như đã trình bày ở trên. Cụ thể mô hình chỉ ra rằng tham nhũng và kinh
tế ngầm thay thế, loại trừ lẫn nhau. Sự tồn tại của kinh tế ngầm sẽ làm giảm đi các hoạt động trong
nền kinh tế chính thức. Từ đó, sự thanh toán và chi trả các loại chi phí kinh doanh sẽ diễn ra trong
bí mật. Do vậy những quan chức tham nhũng không quan sát được các hoạt động kinh tế này và
không thể nhận hối lộ nên sự phát triển của kinh tế ngầm sẽ làm giảm mức độ tham nhũng.
Một vấn đề quan trọng khác ảnh hưởng trực tiếp đến kết luận của các nghiên cứu đó là số
liệu của các đo lường về tham nhũng. Cụ thể như sử dụng các chỉ số nhận thức/nhận biết tham
nhũng cần phải xem xét lại vì đo lường nhận thức là một phép đo không rõ ràng và không chuẩn
xác. Ý kiến của cư dân trong các quốc gia với môi trường thể chế khác nhau có thể có những đặc
trưng rất khác nhau. Nghiên cứu của Mocan (2004) chỉ ra rằng, nhận thức tham nhũng hoàn toàn

không liên quan đến tham nhũng trong thực tế, nhất là khi các nhân tố liên quan bị điều khiển, làm
sai lạc khiến nhận thức của cư dân không còn đúng đắn. Tương tự, nghiên cứu của Weber Abramo
(2005) kết luận rằng nhận thức tham nhũng không liên quan đến sự phổ biến của hối lộ.3
Để phân tích thực chứng mối quan hệ giữa tham nhũng và kinh tế ngầm, trong nghiên cứu
này, đo lường dựa trên nhận thức về tham nhũng không được sử dụng. Do đó, một chỉ số được
phát triển bởi Dreher và các cộng sự (2007) để khắc phục các điểm yếu về chỉ số nhận thức tham
nhũng. Chỉ số này được xây dựng dựa trên những nguyên nhân và kết quả của tham nhũng, trong
đó các quốc gia được lấy mẫu và chia ra theo nhiều nhóm khác nhau tùy theo thu nhập cao hay
thấp. Hay nói cách khác, nghiên cứu đã sử dụng phương pháp cấu trúc, cụ thể là mô hình MIMIC
(Multiple Indicators Multiple Causes).
Do vậy, nghiên cứu này sẽ sử dụng phương pháp MIMIC để xác định mối quan hệ giữa tham
nhũng và quy mô kinh tế ngầm (với tham nhũng và quy mô kinh tế ngầm là những biến số không
quan sát được) của các quốc gia Đông Nam Á, nhằm khắc phục những hạn chế của chỉ số đo lường
về tham nhũng. Khi phương pháp MIMIC được sử dụng, nguyên nhân và hậu quả của Kinh tế
ngầm và của Tham nhũng trở nên rất quan trọng trong việc xây dựng mô hình nghiên cứu.

3.

Nguyên nhân và hậu quả của Kinh tế ngầm

3.1 Nguyên nhân
Lượt khảo lý thuyết về kinh tế ngầm chỉ ra rằng, các nguyên nhân sau đây có tác động lớn
đến quy mô của nền kinh tế ngầm.
Gánh nặng thuế và các chi phí khác
Trong nhiều nghiên cứu trước đây, một trong những nguyên nhân quan trọng nhất gây ra
nền kinh tế ngầm là sự gia tăng thuế và gánh nặng đóng góp an sinh xã hội (Tanzi 1999, Schneider
và Enste 2000). Mức thuế càng cao thì tinh thần đóng thuế càng thấp;4 khuyến khích người lao
động gia nhập vào nền kinh tế ngầm để tránh thuế (Torgler và Schneider (2009), Alm và Torgler
(2006) và Alm, Martinez Vazquez và Torgler (2006)). Các nghiên cứu đã kết luận rằng trong nền
kinh tế chính thức, thu nhập ròng càng tăng thì lực lượng lao động trong nền kinh tế ngầm càng
giảm. Hơn nữa, khoảng cách giữa thu nhập trước và sau thuế càng tăng thì động cơ để người lao
động tham gia vào nền kinh tế ngầm càng lớn. Sự khác biệt giữa thu nhập trước và sau thuế phụ
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Xem Soreide (2005) để biết thêm các phê bình về các chỉ số nhận thức tham nhũng.
Chúng tôi định nghĩa tinh thần đóng thuế như là động cơ bên trong để trả tiền thuế, nó đo lường sự tự giác của cá
nhân trong việc đóng thuế.

thuộc rất nhiều vào hệ thống an sinh xã hội và gánh nặng thuế. Do đó, chính sách thuế và mức
đóng góp vào an sinh xã hội là nhân tố quan trọng của việc tồn tại và phát triển của kinh tế ngầm.
Nghiên cứu này, dựa trên các nghiên cứu định lượng nói trên, sử dụng hai chỉ số thể hiện
nguyên nhân để so sánh gánh nặng thuế phí giữa các quốc gia như sau:
 Thuế suất thực tế: mức thuế suất này được sử dụng nhằm mục đích xác định các khoản
thuế phải nộp.
 Tự do tài chính/ngân khố (fiscal freedom): đo lường trực tiếp mức độ, phạm vi các quy
định của chính phủ được áp dụng đối với cá nhân và doanh nghiệp. Chỉ số này là một
phần của các chỉ số tự do kinh tế được tổ chức Heritage công bố, dùng để đo lường những
gánh nặng tài chính trong nền kinh tế. Chỉ số này dao động khoảng 0 đến 100, trong đó 0
là ít tự do nhất và 100 là tự do nhất (Heritage Foundation, 2014).
Số lượng các quy định
Theo Schneider và Enste (2000), gia tăng số lượng các quy định sẽ làm giảm sự lựa chọn
của cá nhân trong nền kinh tế chính thức.5 Số lượng của quy định thường được đo lường bởi số
lượng các điều lệ, chứng chỉ, các quy định về thị trường lao động như: luật hạn chế lao động nước
ngoài và các rào cản thương mại.
Ở Đức, Deregulation Commission6 (1991) và Monopol-kommission7 (1998) kết luận rằng
các quy định từ Chính phủ làm tăng chi phí lao động trong nền kinh tế chính thức. Sau đó các loại
chi phí này lại được chuyển cho người lao động hoặc công ty, tổ chức có thể cắt giảm lượng lao
động khi phải đối diện với các chi phí lao động cao. Từ đó, người lao động có động cơ để chuyển
sang làm việc trong kinh tế ngầm, nơi mà họ có thể tránh được các loại chi phí này.
Mô hình của Johnson, Kaufmann và Andrei Shleifer (1997) dự đoán rằng, nếu loại trừ các
yếu tố khác thì nền kinh tế của quốc gia nào có các quy định mang tính bao quát hơn, nền kinh tế
của quốc gia đó sẽ có sự đóng góp của kinh tế ngầm vào GDP cao hơn. Nghiên cứu của Friedman,
Johnson, Kaufmann và Zoido-Lobatón (1999) cũng chỉ ra kết quả tương tự. Bất kỳ phương pháp
đo lường (tính hiệu quả của quy định) nào có giá trị đều có mối tương quan với mức độ giữa kinh
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Schneider và Enste (2000) đưa ra lý thuyết này dựa trên phương pháp tiếp cận đa ngành.
Tạm dịch là: Hội đồng bãi bỏ quy chế.
Tiếng Đức. Ý nghĩa tiếng Anh là: Monopolies Commission - Ủy ban Độc quyền. Tham khảo thêm tại trang web
www.monopolkommission.de.

tế ngầm với GDP và chiều của mối tương quan này cũng được xác định rõ ràng: cường độ của quy
định khó khăn hơn tương quan với nền kinh tế ngầm lớn hơn.
Trên cơ sở các nghiên cứu định lượng trước, hai chỉ số thể hiện nguyên nhân được sử dụng
để thể hiện số lượng các quy định của chính phủ là:
 Tự do kinh doanh: đo lường quyền cá nhân được thành lập và duy trì các hoạt động kinh
doanh mà không gặp phải sự cản trở phi lý từ Chính phủ. Những quy định phiền toái và
không cần thiết là những rào cản thường thấy để thực hiện hoạt động kinh doanh. Các
quy định này có thể làm gia tăng chi phí sản xuất khiến sản phẩm khó tiếp cận thị trường
hoặc ẩn sau quy trình và lệ phí để cấp giấy phép sản xuất. Tương tự chỉ số tự do tài chính,
chỉ số này dao động từ 0 đến 100 (Heritage Foundation, 2014).
 Tự do lao động: đo lường quyền cá nhân được làm việc tùy theo khả năng tại bất cứ địa
điểm nào. Đây là một chỉ số quan trọng trong bộ các chỉ số về tự do kinh tế của tổ chức
Heritage. Có thể thấy được rằng, khi tự do lao động tăng thì khả năng doanh nghiệp ký
hợp đồng với lao động tự do cũng tăng và giảm thiểu những lao động dư thừa, không cần
thiết. Đây là một cơ chế quan trọng gia tăng năng suất và tăng trưởng kinh tế bền vững
nói chung, vì thực tế là thị trường lao động cũng quan trọng như thị trường hàng hóa
(Heritage Foundation, 2014).
Dịch vụ công
Nghiên cứu của Johnson, Kaufmann và Zoido-Lobaton (1998) chỉ ra sự gia tăng của khu vực
kinh tế ngầm làm suy giảm nguồn thu của nhà nước, từ đó dẫn tới sự suy giảm số lượng và chất
lượng của hàng hóa và dịch vụ được cung cấp công cộng. Đáng tiếc rằng, điều này có thể dẫn tới
tăng thuế trong khu vực chính thức kết hợp với số lượng lớn hàng hóa công thường xuyên bị hư
hỏng hay xuống cấp (như là cơ sở hạ tầng công cộng) và quản lý công cũng xuống cấp dần, dẫn
tới yếu kém. Kết quả là, người dân càng có thêm nhiều động lực để tham gia vào khu vực kinh tế
ngầm.
Nghiên cứu của họ cũng chỉ ra nền kinh tế ngầm nhỏ hơn xuất hiện ở các quốc gia có nguồn
thu từ thuế cao hơn, số lượng quy định, luật lệ khắc khe ít hơn và tình trạng hối lộ hoặc nhận hối
lộ ở các tổ chức kinh doanh ít hơn. Những quốc gia có các quy định của luật pháp tốt hơn sẽ có
nền kinh tế ngầm nhỏ hơn. Ở các quốc gia đang chuyển đổi, nơi tồn tại các quy định khó khăn hơn,

điều này làm cho mức độ hối lộ nhiều hơn và hậu quả là một nền kinh tế ngầm lớn hơn. Kết luận
tổng quan của báo cáo như sau:
 Các quốc gia OECD giàu có hơn các quốc gia còn lại cùng nhóm, cũng như một số nước
ở Đông Âu tạo ra được một “sự cân bằng tốt” giữa: thuế suất thấp tương đối và các quy
định khó khăn vừa phải; sự huy động nguồn thu từ thuế lớn; các quy định pháp luật tốt và
kiểm soát được tham nhũng sẽ tương ứng với quy mô nền kinh tế ngầm thấp tương đối.
 Ngược lại, ở một số các quốc gia Châu Mỹ Latin và các quốc gia thuộc Liên Bang Xô
Viết cũ đã phô bày ra các đặc tính để cấu thành “sự cân bằng xấu”. Đó là: thuế suất và
quy định dành cho các công ty nặng nề, tùy tiện; các quy định của luật pháp yếu kém;
mức độ hối lộ thường xuyên sẽ tương ứng với quy mô nền kinh tế ngầm cao.
Do vậy, dựa trên các nghiên cứu định lượng trước, chi tiêu chính phủ là chỉ số thể hiện
nguyên nhân được sử dụng đại diện cho khả năng cung cấp dịch vụ công cho nền kinh tế từ Chính
phủ. Chi tiêu chính phủ đo lường mức tiêu dùng của chính phủ so với tổng tiêu dùng quốc gia. Chi
tiêu quá mức của chính phủ là một vấn đề quan trọng trong tự do kinh tế, cả về phương diện nguồn
thu lẫn chi tiêu. Chi tiêu chính phủ có nhiều hình thức: đầu tư chính phủ (xây dựng cơ sở hạ tầng,
tổ chức các quỹ nghiên cứu hoặc nâng cao vốn con người) và cung cấp các loại hàng hóa công. Có
thể xem chi tiêu chính phủ như một loại chi phí cơ hội nhưng giá trị sau cùng là phục vụ người
dân hoặc đầu tư nguồn lực khu vực kinh tế tư nhân. Đây cũng là một chỉ số thuộc nhóm các chỉ số
về tự do kinh tế của tổ chức Heritage có thang điểm từ 0 đến 100 (Heritage Foundation, 2014).
Nền kinh tế chính thức
Hiện trạng của nền kinh tế chính thức sẽ quyết định sự lựa chọn của người lao động tham
gia vào thị trường kinh tế chính thức hay kinh tế ngầm (Bajada and Schneider (2005), Feld và
Schneider (2010)). Trong giai đoạn tăng trưởng cao của nền kinh tế chính thức, người lao động có
nhiều cơ hội tìm được thu nhập cao từ nền kinh tế chính thức. Điều này sẽ thay đổi khi nền kinh
tế chính thức phát triển chậm hoặc suy giảm. Người lao động sẽ tìm nguồn thu nhập khác để bổ
sung cho khoản thu thiếu hụt từ nền kinh tế chính thức bằng cách tham gia vào các hoạt động kinh
tế ngầm. Để quan sát vấn đề này, chỉ số thể hiện tỷ lệ thất nghiệp được sử dụng trong trong nghiên
cứu này. Tỷ lệ thất nghiệp được định nghĩa là tỷ số giữa số lượng người thất nghiệp và tổng lực
lượng lao động. Người lao động thất nghiệp là những người vẫn có khả năng tìm và làm việc nhưng
chưa có việc làm.

3.2 Hậu quả
Kinh tế ngầm không thể được đo lường trực tiếp. Do vậy, cách tiếp cận được sử dụng trong
nghiên cứu này sử dụng một số biến kết quả để thể hiện các hoạt động của kinh tế ngầm. Trên cơ
sở của những nghiên cứu đi trước, một số biến kết quả được sử dụng như sau.
Thị trường tiền tệ
Thị trường tiền tệ được xem xét thông qua các chỉ tiêu về cung tiền trong nền kinh tế. Cung
tiền M0 thể hiện tổng lượng tiền mặt, còn được gọi là tiền cơ sở (tiền mặt có thể chi tiêu ngay lập
tức) và M1 bao gồm cung tiền M0 và thêm lượng tiền gửi. Những cá nhân, tổ chức tham gia vào
kinh tế ngầm thường tránh tất cả những công cụ tiền tệ có thể truy vết được họ. Do đó, những cá
nhân và doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế ngầm thường xuyên sử dụng tiền mặt.
Thị trường lao động
Chỉ số về thị trường lao động được sử dụng để đo lường tỷ lệ tham gia lực lượng lao động.
Đây là một chỉ số đo lường tỷ lệ dân số tham gia vào các hoạt động kinh tế, tất cả các cá nhân cung
ứng lao động để sản xuất hàng hóa và dịch vụ trong khoảng thời gian cụ thể (Ngân hàng thế giới,
2014).
Nguồn thu từ thuế
Nguồn thu từ thuế là những khoảng chuyển giao bắt buộc cho Chính phủ Trung ương với
mục đích công. Những khoản chuyển giao bắt buộc này bao gồm: tiền, phí phạt, hoàn lại tiền hay
điều chỉnh doanh thu sau thuế. Tuy nhiên, phần lớn các loại đóng góp phí an sinh xã hội được loại
trừ (Ngân hàng thế giới, 2014).
Tăng trưởng GDP
Những hoạt động của kinh tế ngầm sẽ tác động lên tình trạng của nền kinh tế chính thức. Do
đó, tỷ lệ tăng trưởng GDP trên đầu người được sử dụng như là một chỉ số để đo lường những tác
động gây ra bởi kinh tế ngầm.

4.

Nguyên nhân và hậu quả của Tham nhũng

4.1 Nguyên nhân
Nền chính trị và hệ thống tư pháp
Nền chính trị và hệ thống tư pháp là những yếu tố thể hiện mức độ dân chủ, chất lượng thể
chế và chất lượng của hệ thống chính trị quốc gia. Shleifer và Vishny (1993) tin tưởng rằng tham
nhũng có liên quan tới những thiếu sót trong hệ thống chính trị, hệ thống quản trị, các loại quy
định và truyền thống ngăn chặn hiện tượng tham nhũng. Ngoài ra, việc thúc đẩy sự cạnh tranh
trong môi trường chính trị, gia tăng tính minh bạch và giải trình có thể làm giảm quy mô của hối
lộ. Một số đặc trưng khác của hệ thống chính trị như các quy tắc bầu cử và mức độ phân quyền
cũng tác động đến tham nhũng.
Những nhân tố chính trị và hệ thống tư pháp này rất nổi bật trong những nghiên cứu về tầm
quan trọng của chính phủ đối với phát triển kinh tế. Đặc biệt, North (1990), Easterly và Levine
(1997) đã cho rằng một hệ thống pháp lý mạnh mẽ và hiệu quả sẽ cung cấp bộ khung ổn định cho
những hoạt động kinh tế và bảo vệ quyền sở hữu tài sản. Trong khi đó, hệ thống pháp lý yếu kém
sẽ dẫn đến các hoạt động trao đổi/mua bán ngầm, giảm động lực cá nhân tham gia vào hoạt động
sản xuất và khuyến khích các hoạt động phi sản xuất như tham nhũng.
Trên cơ sở các nghiên cứu định lượng trước, ba chỉ số thể hiện nguyên nhân được sử dụng
để thể hiện nền chính trị và hệ thống tư pháp là:
 Chi phí bộ máy nhà nước (bureaucracy cost): chi phí này đo lường mức độ chặt chẽ của
các tiêu chuẩn về sản xuất hoặc dịch vụ, năng lượng và một số quy định khác của quốc
gia (Ngân hàng Thế giới, 2014).
 Sự hiệu quả của chính phủ: đo lường tính độc lập của dịch vụ công, chất lượng thể chế
và sự tin cậy vào các đơn vị thực thi luật pháp của chính phủ như cảnh sát (Ngân hàng
Thế giới, 2014).
 Quy định của pháp luật (rule of law): đo lường mức độ tin cậy và tôn trọng tính cưỡng
chế được thực thi bởi tòa án và công an, cảnh sát đối với các cá nhân và đơn vị, doanh
nghiệp (Ngân hàng Thế giới, 2014).
Tự do kinh tế
Chính phủ có thể can thiệp vào nền kinh tế thông qua các quy định, chính sách và áp đặt
gánh nặng tài chính lên khu vực tư nhân. Sự can thiệp như vậy làm giảm đi sự tự do kinh tế. Trong

khi đó, càng tự do kinh tế thì tham nhũng càng giảm bởi vì khu vực tư nhân sẽ có nhiều lựa chọn
trong kinh doanh hơn, giảm bớt những quy định và tự do tạo điều kiện cho một số cán bộ quan
liêu. Sự can thiệp của chính phủ càng nhiều sẽ càng làm tăng mức độ tham nhũng thông qua người
đưa và người nhận hối lộ, từ đó làm hỏng các quy định và chính sách đã ban hành (Schneider,
2012).
Tanzi (1998) cũng như Dreher cùng cộng sự (2007) nhấn mạnh rằng khi quy mô khu vực
công lớn và cán bộ nhà nước được trao quá nhiều quyền phân phối hàng hóa, dịch vụ thì vai
trò/chức vụ của người cán bộ càng cao, mức độ tham nhũng cũng tăng cao tương ứng. Van
Rijckeghem và Weder (2001) chỉ ra rằng mối quan hệ trên sẽ mạnh mẽ hơn khi mức lương của
cán bộ, công chức thấp.
Nghiên cứu này, dựa trên các nghiên cứu định lượng nói trên, sử dụng một chỉ số nguyên
nhân để so sánh mức độ tự do tài chính giữa các quốc gia:
 Tự do tài chính (fiscal freedom): đo lường mức độ tự do của cá nhân và doanh nghiệp để
quản lý và giữ lại thu nhập hoặc tài sản. Các loại thu nhập và tài sản này được sử dụng
cho lợi ích của chính cá nhân hoặc doanh nghiệp (Tổ chức Heritage, 2014).

4.2 Hậu quả
Để xác định hậu quả của tham nhũng, nhiều nghiên cứu xem xét các nhân tố có thể đo lường
được tham nhũng trong xã hội. Theo sự lựa chọn tự nhiên nhất, các nghiên cứu này sử dụng chỉ số
hối lộ và những khoản phải chi trả thêm thông qua câu hỏi: “Tại quốc gia của bạn, bạn ước lượng
những khoản chi trả thêm ngoài sổ sách hoặc hối lộ của các công ty như thế nào?” (Gwartney cùng
cộng sự 2008, p. 194). Do đó, nghiên cứu này sử dụng chỉ số nhận thức hối lộ như là chỉ số thể
hiện hậu quả của tham nhũng trong mô hình:
 Nhận thức hối lộ: được đo lường dựa trên nhận thức của cá nhân về mức độ phổ biến của
việc chi trả đặc biệt mà các doanh nghiệp phải thực hiện nhưng không được ghi chép và
không có chứng từ cụ thể (Ngân hàng Thế giới, 2014).
Theo Schneider và Buehn (2012, 2009) và Schneider (2006), bên cạnh chỉ số nhận thức hối
lộ, biến số đo lường sự độc lập của ngành tư pháp cũng cần được đưa vào xem xét bởi vì chỉ số
này có thể cho thấy mức độ công bằng của nền tư pháp dưới tác động chính trị của những thành
viên chính phủ, những người vận động hành lang và các nhóm lợi ích cũng như người dân và
doanh nhân. Do đó, nghiên cứu này sử dụng chỉ số đo lường sự độc lập của ngành tư pháp như là
chỉ số thể hiện hậu quả của tham nhũng trong mô hình:

 Sự độc lập của ngành tư pháp: đo lường dựa trên mức độ độc lập của tòa án với nền chính
trị trong một quốc gia; chịu tác động bởi những thành viên chính phủ, cư dân hoặc doanh
nghiệp (Ngân hàng Thế giới, 2014).
Những nghiên cứu trước đây đã đưa ra nhiều chỉ số thể hiện hậu quả của tham nhũng và chỉ
số GDP trên đầu người được sử dụng nhiều trong các nghiên cứu về tham nhũng. Do đó, nghiên
cứu này sử dụng GDP theo đầu người như là chỉ số thể hiện hậu quả của tham nhũng trong mô
hình.

5.

Dữ liệu và phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu sử dụng dữ liệu các quốc gia có thu nhập bình quân đầu người trung bình và

thấp khu vực Đông Nam Á, bao gồm: Việt Nam, Lào, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Thái Lan,
Myanmar và Philippines, từ năm 1995 đến năm 2014. Singapore và Brunei không bao gồm trong
nghiên cứu này do thu nhập bình quân đầu người của hai quốc gia này là rất cao so với thu nhập
của các quốc gia còn lại trong mẫu nghiên cứu. Nghiên cứu này không bao gồm Đông Timor vì số
liệu cho quốc gia này chưa đầy đủ để phục vụ cho nghiên cứu này.
Phương pháp nghiên cứu sử dụng mô hình MIMIC với các chỉ số thể hiện nguyên nhân và kết quả
như Bảng 2:
Bảng 2: Biến số được sử dụng trong nghiên cứu
Tên biến

Ký hiệu

Thuế suất thực tế

x1

Tự do ngân khố
Chi tiêu chính phủ

x2
x3

Tự do lao động

x4

nguyên

Tự do kinh doanh

x5

nhân

Tỷ lệ thất nghiệp
Chi phí bộ máy nhà nước

x6
x7

Sự hiệu quả của chính phủ

x8

Tự do tài chính

x9

Quy định của pháp luật

x10

Tỷ lệ cung tiền M0/M1

y1

Nguồn thu từ thuế

y2

Tăng trưởng GDP

y3

Biến

Biến kết
quả

Nghiên cứu trước
Schneider, Buehn và Montenegro (2010)
Schneider (2010)
Schneider, Buehn và Montenegro (2010)
Buehn và Schneider (2012)
Dreher (2008)
Buehn và Schneider (2012)
Schneider, Buehn và Montenegro (2010)
Dreher (2008)
Schneider, Buehn và Montenegro (2010)
Andreas Buehn·Friedrich Schneider(2012, 2009)
Andreas Buehn·Friedrich Schneider(2012, 2009)
Dreher (2008)
Andreas Buehn·Friedrich Schneider(2012, 2009)
Andreas Buehn·Friedrich Schneider(2012, 2009)
Dreher (2008)
Schneider, Buehn và Montenegro (2010)
Buehn và Schneider (2012)
Dreher (2008)
Dreher (2008)
Schneider, Buehn và Montenegro (2010)
Buehn và Schneider (2012)

Thị trường lao động

y4

Hối lộ
Sự độc lập ra quyết định
của tòa án

y5

Schneider, Buehn và Montenegro (2010)
Buehn và Schneider (2012)
Dreher (2008)
Andreas Buehn·Friedrich Schneider(2012, 2009)

y6

Andreas Buehn·Friedrich Schneider(2012, 2009)

GDP trên đầu người

y7

Andreas Buehn·Friedrich Schneider(2012, 2009)
Dreher (2007)

Trong đó các chỉ số thể hiện nguyên nhân gây ra kinh tế ngầm hay tham nhũng được xem là
biến ngoại sinh và các chỉ số thể hiện kết quả của kinh tế ngầm hay tham nhũng là biến nội sinh.
Hình 1: Mô hình mối quan hệ Kinh tế ngầm và Tham nhũng theo MIMIC

Bảng 3 và Bảng 4 trình bày thống kê mô tả của các chỉ số thể hiện nguyên nhân và kết quả
của quy mô kinh tế ngầm và tham nhũng.

Bảng 3: Thống kê mô tả các chỉ số thể hiện nguyên nhân và kết quả của kinh tế ngầm
Trung
bình

Trung
vị

Tối
đa

Tối
thiểu

Độ
lệch
chuẩn

Skewness

Kurtosis

JarqueBera

Số
quan
sát

54.14

55

85.6

20

15.07

-0.12

2.77

0.73

160

76.64

77.65

91.7

32.2

11.81

-2.02

8.21

290.69

160

37.59

37.5

52.7

21.4

8.79

-0.09

2.68

0.94

160

87.65

89.3

98.7

66.5

6.35

-0.77

3.379

17.04

160

Tự do lao động

55.3

53.8

79.3

20

16.88

-0.72

2.87

14.15

160

Tỷ lệ thất nghiệp
(% dân số)

4.28

3.84

11.82

0.1

2.85

0.84

3.01

18.97

160

Tỷ lệ cung tiền
M0/M1 (%)

12.24

0.544

96.96

0.19

31.12

2.27

6.15

204

160

Thị trường lao
động (% dân số)

73.67

76.2

85.8

59.1

7.88

-0.22

1.76

11.53

160

Nguồn thu từ
thuế (%GDP)

10.21

11.77

19.75

0

5.64

-0.59

2.15

14.16

160

Tăng trưởng
GDP (%)

8.27

9.36

45.18

56.4

12.67

-1.23

8.27

226.17

160

Tự do kinh
doanh
Tự do ngân khố
Thuế suất thực
tế
(% lợi nhuận)
Chi tiêu chính
phủ

Ghi chú: Các biến Tự do kinh doanh, Tự do ngân khố, Chi tiêu chính phủ, Tự do lao động có thang điểm
dao động trong khoảng 0 đến 100.
Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả

Bảng 4: Thống kê mô tả các chỉ số thể hiện nguyên nhân và kết quả của tham nhũng
Trung
bình

Trung
vị

Tối
đa

Tối
thiểu

Độ
lệch
chuẩn

Skewness

Kurtosis

JarqueBera

Số
quan
sát

Chi phí bộ máy
4.58
4.15
8.4
1.5
1.28
0.99
3.69
29.74
160
nhà nước
Tự do tài chính
76.64
77.65
91.7
32.2
11.8
-2.02
8.21
290.69
160
Quy định của pháp
-0.55
-0.57
0.61
-1.68
0.62
0.33
2.19
7.2
160
luật
Sự hiệu quả của
-0.33
-0.31
1.25
-1.65
0.72
0.34
2.53
4.58
160
chính phủ
Nhận thức hối lộ
4.13
3.8
7.4
2.3
1.05
1.34
3.96
54.28
160
Sự độc lập ra
quyết định của tòa
4.32
4.3
7.3
2.3
1.02
0.71
3.07
13.48
160
án
GDP trên đầu
1971.66
1126
10422 125 2236.98
1.99
6.91
207.18
160
người (USD)
Ghi chú: Các biến Quy định của pháp luật và Tự do tài chính có thang điểm dao động trong khoảng 0 đến 100.
Các biến số Chi phí bộ máy nhà nước, Sự độc lập ra quyết định của tòa án và Nhận thức hối lộ có thang
điểm từ 1 đến 10. Và biến Sự hiệu quả của chính phủ có thang điểm từ -2.5 đến 2.5
Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả

6.

Kết quả nghiên cứu
Sau khi thực hiện mô hình MIMIC nhằm định lượng mối quan hệ giữa quy mô kinh tế ngầm

và tham nhũng các quốc gia Đông Nam Á, các hệ số hồi quy được thể hiện trong Bảng 5.
Giá trị chi-square thể hiện mức độ phù hợp của mô hình với dữ liệu nghiên cứu và giá trị p
(p-value) của nó thể hiện xác suất đạt được giá trị chi-square này.Với kết quả nghiên cứu trên, độ
chệch của dữ liệu trong mô hình sẽ nhỏ hơn mức 0.1 hay mức độ tin cậy của mô hình khoảng 90%.
Ngoài ra, chỉ số chi-square điều chỉnh theo bậc tự do (chi-square/Df) < 2 đạt chuẩn theo Carmines
và Mciver (1981). Do đó, kiểm định chi-square chấp nhận mô hình nghiên cứu. Bên cạnh đó, theo
Browne and Cudeck (1993), chỉ số kiểm định RMSEA có giá trị nhỏ hơn 0.05 chứng tỏ mô hình
phù hợp.
Vấn đề quan trọng mà mô hình đã chỉ ra được là mối quan hệ đồng biến hai chiều giữa quy
mô kinh tế ngầm và tham nhũng. Điều này phù hợp với những nghiên cứu thực nghiệm trước đây
tại các quốc gia đang phát triển, rằng kinh tế ngầm và tham nhũng là những loại “hàng hóa” bổ
sung cho nhau. Và đặc biệt hơn, tại các quốc gia đang phát triển trong khu vực Đông Nam Á, tác
động của tham nhũng đến kinh tế ngầm lớn hơn tác động của kinh tế ngầm với tham nhũng.
Trong nghiên cứu này, tham nhũng và kinh tế ngầm được xem là những biến số không quan
sát được, nên chỉ có thể so sánh tác động của các mối quan hệ này theo chỉ số tương đối. Cụ thể,
theo chiều tác động của Kinh tế ngầm đến Tham nhũng, khi giảm 1 đơn vị của giá trị tương đối
quy mô kinh tế ngầm sẽ giảm được 0.021 đơn vị của tham nhũng. Nếu muốn giảm 1 đơn vị tham
nhũng thì cần phải giảm 47.6 đơn vị của giá trị tương đối quy mô kinh tế ngầm. Ngược lại, theo
chiều tác động của Tham nhũng đến Kinh tế ngầm, khi giảm 1 đơn vị tham nhũng sẽ giảm được
63 đơn vị của giá trị tương đối quy mô kinh tế ngầm. Do đó, khi giảm mức độ tham nhũng sẽ giúp
giảm quy mô nền kinh tế ngầm nhanh hơn là nỗ lực giảm quy mô kinh tế ngầm và trông đợi mức
độ tham nhũng cũng giảm nhanh tương ứng.

Bảng 5: Kết quả hệ số hồi quy
Kinh tế ngầm

Tham nhũng

Biến nguyên nhân
Thuế suất thực tế8

1

Tự do ngân khố

1.952 (6.205)***

Chi tiêu chính phủ

-0.167 (3.001)***

Tự do lao động

0.259 (10.916)***

Tự do kinh doanh

0.15 (6.177)***

Tỷ lệ thất nghiệp

-0.316 (2.561)***

Chi phí bộ máy nhà nước

-0.006

Sự hiệu quả của chính phủ

0.039 (4.213)***

Tự do tài chính

-0.033 (6.271)***

Quy định của pháp luật

-0.03 (3.002)***

Biến kết quả
Tỷ lệ cung tiền M0/M19

1

Nguồn thu từ thuế

-0.032 (2.235)***

Tăng trưởng GDP

0.045

Thị trường lao động

0.117 (6.285)***
-0.972 (6.879)***

Hối lộ
Sự độc lập ra quyết định của tòa án10

-1
-2.278

GDP trên đầu người

Mối quan hệ giữa 2 biến không quan sát được
Quy mô kinh tế ngầm → Tham nhũng

0.021 (9.225)***

Tham nhũng → Quy mô kinh tế ngầm

62.942 (9.495)***

Kết quả kiểm định
RMSEA11
Chi-square (p-value)

8

9

10

11

0.037
25.665 (0.08)

Theo những nghiên cứu trước đây, Biến Thuế suất thực tế được giả định đồng biến với quy mô kinh tế ngầm nên
được cố định hệ số hồi quy.
Theo quy định nhận dạng của mô hình MIMIC, một biến kết quả phải được cố định hệ số hồi quy. Chúng tôi chọn
Tỷ lệ cung tiền M0/M1 nhằm giữ tính thống nhất với những nghiên cứu trước đây.
Theo quy định nhận dạng của mô hình MIMIC, một biến kết quả phải được cố định hệ số hồi quy. Chúng tôi chọn
Sự độc lập ra quyết định của tòa án nhằm giữ tính thống nhất với những nghiên cứu trước đây.
Root Mean Square Error of Approximation.

Số quan sát

160

Df

87

Ghi chú:
Nguồn:

*** p < 0,01; ** p < 0,05; * p < 0,10. Giá trị tuyệt đối thống kê z của các biến số nằm trong
dấu ngoặc đơn. Df thể hiện bậc tự do.
Kết quả tính toán của tác giả

Qua nghiên cứu này, mối quan hệ giữa các yếu tố nguyên nhân/kết quả đến tham nhũng và
kinh tế ngầm có thể được tóm tắt như sau ở Bảng 6.
Bảng 6: Tóm tắt các mối quan hệ được nghiên cứu
Mối quan hệ

Tính chất

Thuế suất thực tế → Quy mô kinh tế ngầm

Đồng biến

Tự do ngân khố → Quy mô kinh tế ngầm

Đồng biến

Chi tiêu chính phủ → Quy mô kinh tế ngầm

Nghịch biến

Tự do lao động → Quy mô kinh tế ngầm

Đồng biến

Tự do kinh doanh → Quy mô kinh tế ngầm

Đồng biến

Tỷ lệ thất nghiệp → Quy mô kinh tế ngầm

Nghịch biến

Quy mô kinh tế ngầm → Tỷ lệ cung tiền M0/M1

Đồng biến

Quy mô kinh tế ngầm → Nguồn thu từ thuế

Nghịch biến

Quy mô kinh tế ngầm → Tăng trưởng GDP

Không xác định

Quy mô kinh tế ngầm → Thị trường lao động

Đồng biền

Chi phí bộ máy nhà nước → Tham nhũng

Không xác định

Sự hiệu quả của chính phủ → Tham nhũng

Đồng biến

Tự do tài chính → Tham nhũng

Nghịch biến

Quy định của pháp luật → Tham nhũng

Nghịch biến

Tham nhũng → Hối lộ

Nghịch biến

Tham nhũng → Sự độc lập ra quyết định của tòa án

Nghịch biến

Tham nhũng → GDP trên đầu người

Không xác định

Quy mô kinh tế ngầm → Tham nhũng

Đồng biến

Tham nhũng → Quy mô kinh tế ngầm

Đồng biến

Nguồn: Kết quả tính toán của tác giả

7.

Kết luận và Gợi ý chính sách
Theo kết quả từ mô hình nghiên cứu, các quốc gia đang phát triển, có thu nhập trung bình và

thấp tại khu vực Đông Nam Á không có mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng GDP cũng như GDP
trên đầu người với sự gia tăng quy mô kinh tế ngầm và tham nhũng, trong điều kiện các yếu tố
khác không đổi. Điều này có thể được giải thích như dòng tiền đầu tư FDI và trợ cấp hoặc nợ chính

phủ ODA đang đổ rất nhiều vào những quốc gia này. Trong ngắn hạn, khi quy mô kinh tế ngầm
và tham nhũng chưa đạt ngưỡng thì sự tác động lên tốc độ tăng trưởng là chưa rõ ràng. Hay có thể
nói khác đi, hiệu quả những chương trình phòng chống tham nhũng và nỗ lực vận động người dân
khai báo thu nhập, đóng thuế có thể không đạt được như mong đợi nếu chỉ xét dựa trên yếu tố tốc
độ tăng trưởng hay GDP trên đầu người.
Những yếu tố có thể quan sát được ngay tại thời điểm này đó là khi quy mô kinh tế ngầm
tăng thì nguồn thu từ thuế của nhà nước sẽ giảm và thị trường lao động cung ứng cho các hoạt
động kinh tế sẽ tăng. Có thể thấy được rằng, số lượng công việc chính quy (dành cho người lao
động được trả lương và khai báo thuế đúng luật pháp/quy định) vẫn chưa đáp ứng đủ nhu cầu của
người lao động và mức lương thấp nên người lao động có xu hướng tham gia nhiều hơn vào nền
kinh tế ngầm.
Một điều đáng ngạc nhiên hơn, khi tham nhũng gia tăng thì nhận thức của người dân về
những khoản hối lộ sẽ giảm dần. Điều này có thể do những phương pháp hối lộ đang dần thay đổi
tinh vi hơn, khó nhận biết hơn. Hoặc theo suy diễn tiêu cực, người dân không còn quan tâm về vấn
đề hối lộ và giảm đi lòng tin/lòng trung thành của bản thân vào chính phủ. Theo cách giải thích
của Albert O. Hirschman (1970), những người này đã chọn cách “thoát ra” khỏi nền kinh tế chính
thức, hơn là “lên tiếng” đòi hỏi sự thay đổi hoặc các chính sách phù hợp hơn.12
Kết quả nghiên cứu này chỉ ra rằng, đối với Việt Nam và các quốc gia ASEAN khác, việc
hạn chế quy mô nền kinh tế ngầm có thể đạt được thông qua việc giảm quy mô tham nhũng trong
nền kinh tế. Kết quả nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, hạn chế quy mô nền kinh tế ngầm cũng mang
đến khả năng giảm quy mô tham nhũng. Tuy nhiên, tác động từ tham nhũng đến kinh tế ngầm lớn
hơn rất nhiều so với tác động theo chiều ngược lại từ kinh tế ngầm đến tham nhũng. Bên cạnh đó,
tham nhũng, dù không đo lường chính xác được, vẫn dễ dàng nhận biết hơn so với kinh tế ngầm.
Do vậy, cách tiếp cận hợp lý cho các chính sách kinh tế vĩ mô ở Việt Nam và các quốc gia ASEAN
là việc ban hành các quyết sách nhằm mục đích làm giảm quy mô tham nhũng trong nền kinh tế.
Khi quy mô tham nhũng được kiểm soát, chính phủ có thể kỳ vọng rằng quy mô nền kinh tế ngầm
cũng đang được kiểm soát.

12

Ý tưởng từ tác phẩm “Exit, Voice and Loyalty” của tác giả Hirschman đề cập tới hai loại phản ứng của các cá
nhân, công ty, tổ chức, quốc gia khi họ không thỏa mãn một hoàn cảnh nào đó. Thứ nhất là rời khỏi hệ thống mà
không cố gắng sửa chữa bất kỳ điều gì. Thứ hai là lên tiếng và cố gắng sửa chữa những lỗi lầm. Lòng trung thành
có thể thay đổi hai dạng phản ứng trên, họ có thể phản đối hơn là quay đầu rút lui khỏi hệ thống.
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