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Khía cạnh tài chính trong công nghiệp khai thác 
  

 

Tài chính trong công nghiệp khai thác  
Ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, ngành công 

nghiệp khai thác ra đời và vận hành dựa trên mối 

quan hệ giữa chính phủ quốc gia đối với khối doanh 

nghiệp tư nhân.Các điều khoản liên quan đến tài 

chính, có ảnh hường đến mối quan hệ trên thường 

có nội dung liên quan đến lợi nhuận cũng như các 

rủi ro về tài chính từ các dự án khai thác mà sẽ 

không được chia đều cho tất cả các bên liên quan. 

Các điều khoản này có thể được quy định trong hệ 

thống luật, chính sách của các quốc gia và được áp 

dụng đối với tất cả các dự án hoạt động trong phạm 

vi quốc gia đó. Bên cạnh đó, những điều khoản liên 

quan đến tài chính cũng có thể được quy định trong các hợp đồng cụ thể, trong các quy định về quyền và 

nghĩa vụ của một bên liên quan hoặc của cả dự án.          

 

Thông thường, các điều khoản về tài chính trong ngành công nghiệp dầu khí và khoáng sản phải được xây 

dựng dựa trên bốn đặc điểm cơ bản của ngành công nghiệp khai thác: 1) Tài nguyên dầu khí và khoáng sản 

không phải là vô hạn, vì vậy các chính phủ phải cố gắng tạo ra nguồn thu đủ để có thể bồi hoàn lại cho quốc 

gia những giá trị bị mất đi vĩnh viễn do quá trình khai thác; 2) Các dự án khai thác đòi hỏi phải có một khoản 

đầu tư tương đối lớn trước khi bắt đầu có doanh thu; 3) Các dự án khai thác đều sẽ phải đối mặt với những 

rủi ro nhất định: rủi ro về địa chất, về sự biến động giá tài nguyên của thị trường, sự thiếu sót về kỹ thuật 

cũng như những bất ổn về chính trị; 4) Doanh thu từ công nghiệp khai thác tiềm năng có thể trở thành phần 

đóng góp ưu thế cho nguồn thu ngân sách của một quốc gia.  

 

Tại sao các điều khoản về tài chính lại quan trọng? 
Nếu quản lý hiệu quả, các dự án dầu khí và khai thác khoáng sản có thể mang lại nguồn thu lớn cho ngân 

sách nhà nước. Chính phủ là cơ quan nắm quyền quy định các điều khoản về tài chính trong công nghiệp 

khai thác, nhằm đảm bảo cân bằng giữa việc thu hút các nhà đầu tư tốt nhất đồng thời mang lại nguồn thu 

lớn nhất cho quốc gia. Một hệ thống tài chính không có các ưu đãi đủ hấp dẫn các nhà đầu tư có thể dẫn đến 

việc suy giảm các mục tiêu về sản xuất và doanh thu của chính phủ. Ngược lại, nếu một hệ thống tài chính 

không đảm bảo nguồn thu cho chính phủ thì rõ ràng hiệu quả bồi hoàn cho giá trị tài nguyên thiên nhiên bị 

khai thác không được đảm bảo, thậm chí, có thể dẫn tới sự không đồng tình của dân chúng và các bất ổn xã 

hội.. 

 

Các điều khoản tài chính không chỉ ảnh hưởng tới các đánh giá lý thuyết về nguồn thu kỳ vọng của quốc gia 

theo nhiều kịch bản khác nhau, mà còn ảnh hưởng tới việc thực thi các hợp đồng khai thác. Sự thành công 

hay thất bại của một hệ thống luật pháp trong việc mang lại lợi ích cho quốc gia phụ thuộc nhiều và khả năng 
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quản lý các hợp đồng của nhà nước và đảm bảo sự tuân thủ các quy định từ các bên liên quan. Do đó, việc 

phân tích một hệ thống luật pháp bất kỳ cần xem xét đến tính hiệuq ủa về quyền lực của chính phủ trong việc 

giám sát thực thi các điều khoản tài chính hiệu quả về quyền lực của chính phủ trong việc giám sát thực thi 

các điều khoản tài chính nhằm bảo đảm lợi ích cho quốc gia.Điều khoản tốt sẽ giúp chính phủ giảm thiểu tới 

mức thấp nhất những rủi ro về tham nhũng, không tuân thủ hoặc lợi dụng kẽ hở của pháp luật.  

 

Các công cụ tài chính quan trọng trong ngành công nghiệp khai thác? 
Một số công cụ phổ biến nhất được các quốc gia kết hợp sử dụng:  

 Tiền hoa hồng (Bonuses): Là khoản thanh toán một lần khi quyết toán hợp đồng, hoặc khi khởi động dự 

án, khi đạt được một mục tiêu nhất định theo quy định pháp luật hay trong các hợp đồng cụ thể. Khoản 

tiền này có thể thay đổi, tùy theo các dự án khác nhau. Tiền hoa hồng có thể từ hàng chục ngàn cho đến 

hàng trăm triệu đô la trong một số dự án dầu khí lớn.  

 Thuế tài nguyên (Royalties): Là khoản chi cho chính phủ để nhận được quyền khai thác (hoặc à một hình 

thứuc mua) các tài nguyên không tái tạo được. Phần lớn thuế tài nguyên được tính theo giá hàng hóa 

(dựa vào phần trăm giá trị hàng hóa, ví dụ 5% giá trị khoáng sản khai thác được) hoặc theo đơn vị (theo 

một khoản thu cố định, ví dụ 10$/tấn). Khi đánh giá tác động tài chính của khoản thuế tài nguyên kể trên, 

điều quan trọng là phải xem xét không chỉ giá trị theo phầm trăm hay theo đơn vị mà còn phải đánh giá 

những yếu tố có thể ảnh hưởng đến nguồn thu này. Hệ thống theo dõi giá trị và giá cả thị trường cả các 

loại khoáng sản cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xác định tác động của các nguyên tắc về thuế tài 

nguyên.  

 Thuế thu nhập (Income tax): Trong một số trường hợp, thuế thu nhập doanh nghiệp chung được áp dụng 

đồng thời cho các công ty dầu khí và khoáng sản, nhưng cũng có những trường hợp sẽ có cơ chế tính 

thuế riêng đối với lĩnh vực khai thác này. Do các dự án dầu khí và khai thác khoáng sản đòi hỏi đầu tư 

vốn và chi phí cho vận hành rất lớn nên việc quy định hệ thống thuế giải quyết các chi phí và các khoản 

khấu trừ (ví dụ: khấu trừ cho các khoản thanh toán lãi suất, khấu hoa tài sản, hay khả năng tính toán thiệt 

hại từ năm tính thuế để bù cho lợi nhuận cho các năm tiếp theo…) đóng một vai trò quan trọng trong việc 

xác định lợi ích của chính phủ và các công ty..  

 Thuế lợi tức bất thường (Windfall Profits Taxes): Một số quốc gia đã xây dựng công cụ thuế đặc biệt này 

để mang lại cho chính phủ một phần lợi tức thặng dư của dự án, thông qua các khoản thuế bổ sung khi 

giá hoặc lợi nhuận thu được vượt quá mức cần thiết để thu hút đầu tư.  

 Vốn sở hữu chính phủ (Government Equity): Trong một số trường hợp, các dự án dầu khí và khoáng sản 

được thành lập như những công ty cổ phần quốc gia, khi đó, sẽ có sự phân chia cổ phần giữa công ty tư 

nhân với doanh nghiệp nhà nước hoặc một cơ quan nhà nướcn ào đó. Do đó, việc nắm giữ cổ phần sẽ 

giúp chính phủ có thêm một khoản thanh toán cổ tức nhất định.  

 Các loại thuế và phí khác: Các nguồn bổ sung cho các khoản thu tài chính của chính phủ có thể bao gồm: 

khấu trừ thuế dựa trên cổ tức và các khoản thanh toán ở nước ngoài, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất – 

nhập khẩu hoặc phí thuê đất… 

 Hợp đồng chia sẻ sản phẩm (Production sharing) Nhiều hợp đồng dầu khí thực hiện theo phương thức 

chia sẻ một phần số lượng dầu mỏ sản xuất được cho nhà nước. Hệ thống này được tính toán như sau: 

Sau khi trừ đi chi phí cho việc sản xuất, khoản còn lại được gọi là “lợi nhuận” dầu khí sẽ được chia cho 

các công ty tham gia hợp đồng và chính phủ. Với phần “lợi nhuận” nhận được, chính phủ có thể bán một 

phần hoặc toàn bộ lượng sản phẩm này, hoặc cũng có thể được quy đổi và thanh toán bằng tiền mặt thay 

cho lượng sản phẩm nhận được. 

 

Công cụ tài chính nào tốt nhất? 
Mỗi quốc gia có những ưu tiên về kinh tế nhất định, và năng lực hành chính, tiềm năng về khoáng sản/dầu 

khí, cũng nư mức độ rửi ro chính trị cũng khác nhau, do đó, rất khó để có thể xác định được một loại hoặc 

một mô hình tổng hợp các công cụ tài chính thống nhất cho tất cả các quốc gia. Tuy nhiên, cũng có những 

nguyên tắc nhất định mà các chính phủ có thể tham khảo để thiết kế chế độ tài chính riêng của quốc gia 

mình: 

 Hệ thống tài chính cho khai thác khoáng sản và dầu khí phải được quy định rõ ràng bởi luật pháp và các 

quy định cụ thể, công chúng có thể tiếp cận dễ dàng. Cần hạn chế những thay đổi về các điều khoản tài 

chính theo từng hợp đồng cụ thể để đảm bảo việc thực hiện hợp đồng cũng như áp dụng chiến lược tài 
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chính toàn ngành một cách thống nhất và chặt chẽ. Quy định này cũng đồng thời cũng góp phần giảm 

thiểu nguy cơ tham nhũng trong quá trình đàm phán hợp đồng.  

 Chế độ tài chính ổn định khi nó bao gồm những yếu tố tiến bộ có thể đảm bảo tăng nguồn thu cho chính 

phủ tương tự như tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp. Điều này có thể đạt được khi sử dụng một loạt các 

công cụ khác nhau, bao gồm các loại thuế thu nhập lũy tiến (progressive income taxes), thuế lợi tức bất 

thường, hoặc thuế tài nguyên theo tỷ lệ. Khi xây dựng một hệ thống tài chính, điều quan trọng là phải cân 

nhắc không chỉ toàn bộ giá trị trong vòng đời của một dự án mà còn phải tính đến thời gian của dòng 

doanh thu dự kiến có thể có được. Một số công cụ tài chính – ví dụ như tiền hoa hồng hay thuế tài 

nguyên – có thể tạo ra nguồn thu cho nhà nước ngay từ các giai đoạn sớm hơn so với một số công cụ tài 

chính khác như các loại thuế dựa trên lợi nhuận. Các chính phủ cũng nên thiết lập chế độ tài chính tạo ra 

doanh thu dựa trên một khung thời gian tương ứng với các kế hoạch phát triển quốc gia.  

 

Khi phân tích tác động của chế độ tài chính nhằm tạo ra nguồn thu cho nhà nước, có một số kẽ hở tiềm ẩn 

cần được theo dõi chặt chẽ hơn:  

 

Chuyển giá (Tranfer Pricing): Một công ty hợp tác quốc tế có thể sử dụng doanh số bán hàng của một công 

ty con như một phương tiên để giảm bớt các nghĩa vụ tài chính đối với một quốc gia cụ thể. Doanh thu tiêu 

thụ khoáng sản hoặc dầu khí từ công ty con này cho một công ty con khác với mức giá thấp hơn giá thị 

trường có thể giúp giảm doanh thu trong báo cáo của công ty mẹ. Từ đó, mức tính thuế tài nguyên và chi trả 

thuế khác cũng sẽ giảm đi.Tương tự như vậy, bằng cách mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ một công ty cùng hệ 

thống với giá cao hơn, một công ty có thể tăng chi phí trong báo cáo của mình, từ đó, có thể làm tăng các 

khoản khấu trừ và giảm nghĩa vụ đối với thuế thu nhập. Để hạn chế việc lam dụng các khoản giá trị chuyển 

đổi này, chính phủ cần đưa ra một chính sách xác định giá trị giao dịch giữa các bên liên quan, liên kết với 

giá bán sản phẩm thực trên thị trường để đánh giá nguồn thu theo giá thị trường bất cứ khi nào cần thiết.  

 

Tỷ lệ nợ trên vốn (Debt - to – Equity Ratios) Lãi suất cho vay thường được khấu trừ khi doanh nghiệp thực 

hiện nghĩa vụ về thuế thu nhập. Do đó, đôi khi, các công ty liên doanh quốc tế có thể tài trợ cho các công ty 

con ở các quốc gia giàu tài nguyên với mức nợ rất cao dưới hình thức các khoản vay. Điều này có nghĩa là 

các khoản thanh toán lãi suất từ công ty con cho công ty mẹ sẽ được khấu trừ hoặc hạn chế một số nghĩa vụ 

về thuế thu nhập. Chính phủ có thể giải quyết được vấn đề này bằng cách giới hạn mức nợ mà một công ty 

con có thể có dựa trên tổng nguồn vốn của mình, hoặc quy định việc ủy quyền thanh toán lãi suất nợ dựa trên 

vốn cổ phần sẽ không được khấu trừ thuế.  

 

Hàng rào kín (Ring-Fencing) Cac công ty có nhiều hoạt động đa dạng trong phạm vi một quốc gia có thể sử 

dụng các khoản thua lỗ phát sinh trong một dự án (ví dụ, chi phí thăm dò từ một mỏ mới chưa bắt đầu sản 

xuất) để bù cho lợi nhuận kiếm được từ một dự án khác. Từ đó, công ty này sẽ giảm bớt được một khoản nếu 

tính trên tổng các khoản thanh toán thuế. Chính phủ có thể giải quyết tình trạng này thông qua hình thức 

hàng rào kín (ring-fencing), nghĩa là việc thu thuế sẽ thực hiện riêng biệt đối với các hoạt động của từng dự 

án, tạo điều kiện để chính phủ có doanh thu từ thuế của một dự án theo từng năm có lợi nhuận của dự án đó.  

 

Kết chuyển lỗ cuối kỳ (Loss Carry – forwards): Rất nhiều hệ thống thuế cho phép đối tượng nộp thuế được 

khấu trừ các khoản lỗ trong vòng 1 năm từ doanh thu kiếm được trong năm tiếp theo. Một hệ thống như vậy 

sẽ giúp giảm thiểu các chi phí nặng nề có thể khiến một dự án đóng cửa ở những năm đầu tiên. Tuy nhiên, 

trong nỗ lực nhằm ngăn chặn việc kết chuyển khoản lỗ cuối kỳ một cách tự do thông qua việc giảm doanh 

thu dài hạn, một số chính phủ đã giới hạn khoản lỗ cuối kỳ, hạn chế thời gian mà khoản lỗ có thể tồn tại cũng 

như hạn chế về nguồn thu trong năm bất kỳ có thể bù đắp thiệt hại cho năm vừa qua.  

 

Các điều khoản ổn định (Stabilization Clauses): Các hợp đồng dầu khí và khoáng sản thường có những điều 

khoản được thiết lập theo quy định của pháp luật vào ngày ký hợp đồng để đảm bảo các hợp đồng này sẽ 

không bị ảnh hưởng khi có bất kỳ thay đổi pháp lý nào xảy ra. Những điều khoản này cung cấp cho các nhà 



đầu tư một đảm bảo rằng họ sẽ không bị lệ thuộc vào những điều khoản luật pháp nếu có sự thay đổi hoàn toàn về 

chế độ tài chính, mà chỉ căn cứ vào quyết định đầu tư mà họ đã ký kết. Nhưng để đảm bảo lợi ích cho công dân 

của mỗi quốc gia, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ mà vẫn linh hoạt để có những thay đổi về kinh tế và chính trị phù 

hợp, các điều khoản đảm bảo tính ổn định chỉ nên được thiết lập một cách hạn chế, tập trung vào các vấn đề về 

thuế tài nguyên, thuế, các nghĩa vụ và các khoản phí chính. Các điều khoản này không nên áp dụng đối với các 

vấn đề môi trường, lao động hoặc các nguyên tắc tương tự khác.  

 

Các đặc điểm khác trong mối quan hệ pháp lý giữa các chính phủ và các công ty 
Điều khoản về tài chính nêu trên chỉ là một trong các khía cạnh về quyền và nghĩa vụ giữa các công ty và chính 

phủ, được thiết lập trong các hợp đồng khai thác và khuôn khổ pháp lý. Các điều khoản quan trọng khác liên quan 

có thể là: môi trường, phát triển kinh tế địa phương, các kế hoạch khai thác, quyền của cộng đồng, quyền về 

thông tin và giải quyết tranh chấp. Chính vì vậy, để đánh giá được nền quản trị tài nguyên của một quốc gia cần 

có sự đánh giá tổng hợp trên tât cả các khía cạnh liên quan trong ngành công nghiệp khai thác.  
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