
10/8/2014

1

Quản lý nguồn thu từ công nghiệp khaithác: Kinh nghiệm quốc tế và giải phápcho Việt NamAndrew BauerChuyên gia phân tích kinh tếViện Quản trị Tài nguyên Thiên nhiên

Các ý tưởng
• Sáng kiến minh bạch trong công nghiệp khaithác (EITI)
• Chỉ số Quản trị tài nguyên
• Hiến chương tài nguyên
• Tiêu chuẩn quốc tế về công khai thông tin
• Nghiên cứu: Hợp đồng, chính sách tàichính, hỗ trợ địa phương, quản lý nguồnthu, minh bạch và trách nhiệm giải trình
Hỗ trợ kỹ thuật
• Chế độ tài chính và hợp đồng(vd, Liberia, Iraq, Mongolia, Guinea, SierraLeone)
• Quản lý nguồn thu (vdGhana, Indonesia, Libya, Mongolia, Nigeria, Peru, Timor-Leste)
Tăng cường năng lực
• Chương trinhd đào tạo cho quốc hội
• Các chương trình đào tạo(e.g., Oxford, CEU, cấp khu vực)

Viện Quản trị tài nguyên thiên nhiên (NRGI)

Hai câu chuyện
Chile Canada
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Hiến chương tài nguyênCác bước chuyển hóa tài nguyên khoáng sảnthành sự phát triển
NỀN TẢNGQUỐC GIA CHOQUẢN TRỊ TÀINGUYÊN

THĂM DÒ VÀRA QUYẾTĐỊNH KHAITHÁC
ĐÀM PHÁNVÀ HỢPĐỒNG QUẢN LÝNGUỒNTHU

ĐẦU TƯCHO PHÁTTRIỂN BỀNVỮNG
NỀN TẢNG QUỐCTẾ CHO QUẢNTRỊ TÀI NGUYÊN

Satisfactory (71-100)
Partial (51-70)
Weak (41-50)
Failing (0-40)

Chỉ số Quản trị Tài nguyên: 80% quốc gia không đáp ứng được các tiêuchuẩn quản trị trối thiểu

Bốn “khu vực rủi ro” chính
• Cấp phép
• Thu thuế
• Quản trị doanh nghiệpnhà nước
• Quản lý và phân bổnguồn thu
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Rủi ro 1: Cấp phép và hợp đồng
• Không lựa chọn doanh nghiệptốt để cấp phép, dẫn đến nănglực kỹ thuật của doanh nghiệpkhông đáp ứng được công tácthăm dò, khai thác hoặc gâyxung đột với cộng đồng
• Không xây dựng được các điềukhoản về đóng góp tàichính, dẫn đến việc phải đàmphán lại
• Những ưu đãi không cần thiếtvề thuế

Lựa chọn không tốt và xung đột: Guinea
• BSGR đã trả 160 triệu Đô la Mỹđể được quyền khai thác; sauđó bán lại 51%  cho công tyVale với giá 2.5 tỷ Đô la Mỹ
• Gia đình của cựu Tổng thốngConté’  và  những người thâncận bị cáo buộc là đã nhậnhàng triệu Đô la Mỹ tiền quàbiếu
• Giấy phép đã bị thu hồi 2014
• Rio Tinto đang kiện Vale vàBSGR
• Beny Steinmetz trong quá trìnhđiều tra ởGuinea, France, Switzerland, Anh và Mỹ

Sources: Financial Times, New Yorker

Philippines: Điều khoản tài chính chặt chẽtrên giấy ....nhưng ưu đãi quá mức về thuế
• Tiền thuê mỏ, thuế thunhập, VAT và thuế sở hữuNHƯNG
• Miễn thuế thu nhập trong 6-8năm
• Cắt giảm tất cả các chi phí thămdò và phát triển từ TẤT CẢnhững nguồn thu nhập có thểđánh thuế
• Trong một vài trườnghợp, 100% chi phí cơ sở tạ tầnglà khoản khấu trừ thuế
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Kiểm toán EITI ở Liberia phản ánh những khoản thiếuhụt trong quá trình phân bổ và chuyển nhượng

http://www.leiti.org.lr/

	
Rủi ro 2: Thu thuế và tuân thủ hợp đồng
• Trốn thuế: Chuyển giá vàkhông kê hóa đơn
• Dữ liệu sản xuất: Khối lượng
• Lỗ hổng pháp lý: Các khoảnvay khấu trừ thuế, tạm miễnthuế,  thanh khoản …
• Năng lực: Kiểm soát, quảnlý, và hệ thống kế toán
• Mua bán dầu

Các công cụ đảm bảo thu và tuân thủ chính sáchthuế
• Sáng kiến minh bạch trongcông nghiệp khai thác (EITI)
• Công khai bắt buộc các khoảnchi trả (US và EU)
• Chấm dứt các khu vực ưu đãithuế (thiên đường thuế)
• Hệ thống giám sát tuân thủhợp đồng
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Bộ Tiêu chuẩn EITI

EITI ở  Đông Á
• 46 quốc gia tuân thủ vàứng viên
• Timor-Leste – tuân thủ
• Indonesia – gần tuân thủ
• Philippines – ứng viên(đang hoàn thiện báo cáođầu tiên)
• Papua New Guinea - Ứngviên
• Myanmar – ứng viên
• Vietnam?

EITI ởNigeria đã phát hiện hàng tỷđô la thuế chưa chi trả
http://neiti.org.ng/

• Trên 800 triệu đô la Mỹ chưa chitrả,  nhiều hơn chi phí ngân sáchcho Bộ Giáo dục
• $443 triệu đô la Mỹ đã được truythu
• $4.7 tỷ đô do Công ty Dầu khí  Quốcgia Nigerian (NNPC) sở hữu
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Minh bạch hợp đồng – đang gia tăng nhưng vẫn còn nhiềungoại lệ

Hầu hết các hợp đồng và giấy phép được công bố

Một số giấy phép và hợp đồng được công bố

Source: Resource Governance Index, 2013

Rủi ro 3: Quản trị doanh nghiệp nhà nước

• Ba “khu vực rủi ro” đứngđầu
• Phát triển dự án và thungân sách không hiệu quả
• Các chi phí mang tínhngân sách dẫn đến ngânsách tương tự
• Rủi ro tài chính đối vớibên nộp thuế

Các bên nộp thuế đang thu được giá trị của tiền?:Phát triển dự án và thu ngân sách

NOCs IOCs Majors

Mức thu trung bình
đối với mỗi nhân

viên, 2004
NOCs $962,000
IOCs $1.8 million

Source, Victor 2007
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PDVSA (Venezuela) chi tiêu, $ tỷ, 2012

Source: Latin American Herald Tribune

Venezuela: Chi phí ngân sách

Rủi ro 4: Quản lý và phân bổ nguồn thu
• Ba “khu vực rủi ro” đứng đầu

• Các quỹ ngoại ngân sáchcho dầu và khoáng sản
• Quản lý tài chính yếu kémở cấp trung ương và địaphương
• Quy trình ngân sách yếukém dẫn đến quyết địnhđầu tư công thiếu hiệu quả

Quản lý nguồn thư ở khu vực giàu tàinguyênThách thức
• Ngắn hạn: Căn bệnh Hà Lan và khó khăn về nănglực hấp thụ vốn
• Trung hạn: Biến động nguồn thu
• Dài hạn:  Sự kiệt quệ
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Biến động

Hậu quả của sự biến động
vs

Sự phụ thuộc và biến động về nguồn thu từ dầumỏ ở Việt Nam
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Cơ chế tuân thủ khung chính sách tài chính:Các  nguyên tắc tài chính
• (Cấu trúc) (Phi tài nguyên) Nguyên tắc ngân sáchcân bằng – Chile, Mông Cổ, Na Uy
• Trần nợ – Úc, Mông Cổ, Mỹ
• Nguyên tắc chi tiêu – Botswana, Peru
• Nguyên tắc nguồn thu – Ghana, Timor-Leste

Các quỹ tài nguyên
Quỹ tài nguyên đã giúpmột số quốc gia thoát“Lời nguyền tài nguyên”
• Chile• Norway• Some Persian Gulf states• Several U.S. states

Một số quỹ khác khôngđược quản lý tốt vàkhông đạt được mục tiêu
Some in :
• Central Asia (e.g., Russia)
• Latin America (e.g., Venezuela)
• MENA (e.g., Libya)
• SE Asia (e.g., Brunei)
• Africa (e.g., Equatorial Guinea)

Điều tạo nên sự khác biệt là các nguyên tắc, thể chế
và giám sát

Việt Nam có nên thành lập quỹ tài nguyên haykhông?
• Hiện tại, Việt Nam không phải quốc gia phụ thuộc dầumỏ nhưng có thể trở thành quốc gia phụ thuộc.
• Với bối cảnh hiện tại, việc thành lập quỹ tài nguyênchưa phải vấn đề cấp báchTUY NHIÊN, NẾU SẢN LƯỢNG KHAI THÁC TĂNG GẤPĐÔI HOẶC HƠN
• Biến động và “khả năng hấp thụ” có thể dẫn đến sựlãng phí hoặc quản lý không tốt nguồn thu, việc thànhlập quỹ là  rất cần thiết.
• Cần có sự đồng thuận đối với mục tiêu, nhữngnguyên tắc, cấu trúc quản lý và cơ chế giám sát phùhợp cho quỹ
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Xin cảm ơn
Thông tin liên lạc:abauer@resourcegovernance.org


