ĐIỀU TRA QUỐC GIA VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ CHƯA ĐƯỢC

QUAN SÁT TRONG HỆ THỐNG TÀI KHOẢN QUỐC GIA

T

ổ chức Thống kê châu Âu
(Eurostat) đó xõy dựng cỏc dự
ỏn thử nghiệm để nghiên cứu đánh giá toàn
diện về khu vực kinh tế chưa được quan sát
trong Hệ thống tài khoản quốc gia (Non
Observed Economy - NOE). Việc thử
nghiệm đánh giá đó được thực hiện trong
các năm 1998-2000, 2002 -2003. Tổ chức
các nước hợp tác và phát triển kinh tế
(OECD) đó xuất bản Sổ tay hướng dẫn đo
lường khu vực kinh tế chưa được quan sát
năm 2002.
Ủy ban kinh tế Châu Âu của Liên Hợp
Quốc (UNECE) đó tổ chức và thực hiện cỏc
cuộc điều tra về khu vực kinh tế chưa quan
sát trong Hệ thống tài khoản quốc gia, quan
sát trong 3 năm: năm 1991 (điều tra ở 9
nước), năm 2001/2002 (điều tra ở 29 nước)
và năm 2005-2006 (điều tra ở 43 nước).
Ủy ban kinh tế Châu Âu của Liên Hợp
Quốc Thông qua các cuộc điều tra để hoàn
thiện phương pháp và chỉ tiêu đánh giá khu
vực kinh tế chưa quan sát trong Hệ thống tài
khoản quốc gia.
Cuộc điều tra năm 2005-2006 đó thống
kờ cỏc phương pháp và thực tiễn hiện có
đối với việc ước tính cho khu vực kinh tế
chưa được quan sát trong Hệ thống tài
khoản quốc gia trên cơ sở các khái niệm và
định nghĩa, nguồn số liệu và phương pháp
ước tính, những ảnh hưởng và tác động đối
với hệ thống tài khoản quốc gia.
Cuộc điều tra các khu vực kinh tế chưa
được quan sát trong hệ thống tài khoản
quốc gia năm 2005-2006 có 43 nước tham
gia trong đó có các nước thành viên của
Liên minh châu Âu (EU), các nước là ứng
cử viên của EU, các nước thuộc tổ chức các
nước hợp tác và phát triển kinh tế (OECD),
các nước thuộc cộng đồng các quốc gia độc
lập (CIS), và các nước khác. Danh sách các
nước tham gia điều tra về khu vực kinh tế
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chưa quan sát trong Hệ thống tài khoản
quốc gia gồm có:
- Các nước thành viên của Liên minh
châu Âu (16 nước): Áo, Bỉ, Cộng hũa Sộc,
Estonia, Phần lan, Đức, Hungary, Ireland, Ý,
Latvia, Lithuania, Netherland, Ba Lan, Tây
Ban Nha, Thụy Điển, Anh.
- Các nước ứng cử viên của EU (5
nước): Bugary, Croatia, Cộng hũa
Macedonia (thuộc Nam Tư cũ), Thổ Nhĩ Kỳ.
- Các nước thuộc tổ chức OECD (5
nước): Úc, Canada, Mexico, Na Uy, Mỹ.
- Các nước của CIS (11 nước):
Acmenia, Azjerbaijain, Belarus, Georgia,
Kazakhstan, Kyrgyzstan, CH Mondova, LB
Nga, Tajikistan, Ukraine, Uzbekítan.
- Bốn nước khác: Anbani, Brazil, Mông
cổ, Séc bi.
- Hai nước không ước tính các hoạt
động kinh tế chưa được quan sát: Nhật Bản
và Newzealand.
Kết quả đánh giá sơ bộ về phần
đóng góp của các hoạt động kinh tế chưa
đựơc quan sát trong GDP.
Đối với các nước thành viên Cộng
đồng châu Âu: Các hoạt động kinh tế chưa
đựơc quan sát chiếm từ 1% - 18,9% GDP.
Các nước thành viên mới của cộng đồng
châu Âu, các hoạt động kinh tế chưa được
quan sát chiếm từ 6% - 18,9% GDP.
Các nước là ứng cử viên của EU: các
hoạt động kinh tế chưa được quan sát
chiếm từ 10,2% - 17,7% GDP (trừ Thổ nhĩ
Kỳ, khu vực kinh tế chức được quan sát chỉ
chiếm 1,7% GDP). Các nước CIS: NOE
chiếm từ 10,7% - 31,6% GDP.
NTH (dịch)
Nguồn: Non-observed Economy in National Accounts
- survey of National practices. Bỏo cỏo trỡnh bầy tại
cuộc họp UNECE/OECD/Eurostat meeting on national
Accounts (25-28/4/2007 tại Geneva)
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