

Argumente pro

Beneficii economice directe pentru statul român[1]:
1. Participaţia de 25%[2]=> cotă din profit.
2. Redevenţe din producţia de Au şi Ag: 6%. Printre cele mai
ridicate cote din lume[3].
3. Impozitele şi taxele pe profit, salarii, proprietăţi, accize,
taxe de exploatare ş.a.
 1 + 2 +3 = 2.3 miliarde $ la bugetul de stat
+ 2,9 miliarde $ bani cheltuiţi în România pentru resurse
umane, construcţii, energie electrica, materiale, transport,
reactivi, piese de schimb ş.a.[4]
 Total: 5,2 mld. $ (pe perioada de 17-20 ani
a proiectului).
- Investiţiile străine directe (ISD) sunt necesare, mai ales
în contextul în care în 2012 s-a înregistrat cel mai scăzut
nivel ISD al ultimilor 10 ani – 1.6 mld. euro[5], iar primul semestru al anului 2013 a înregistrat o scădere cu 19% faţă
de aceeaşi perioadă a anului anterior[6].

Beneficii pentru comunitate:
- RMGC promite o “politică a furnizorilor locali”, însemnând
că vaapela prioritar la întreprinzătorii locali pentru
îndeplinirea serviciilor necesare. Numai în 2008, RMGC
susţine că a cheltuit peste 4 mil. lei pentru bunuri şi servicii
la nivelul comunităţii locale[7].
- RMGC va asigura logistica necesară realizării proiectului,
respectiv drumuri, infrastructură, case, şcoli, servicii de
utilitate publică, care vor rămâne comunităţii[8].
- RMGC a construit case pentru relocare, 125 familii deja
mutate în Cartierul Recea. Investiţia totală în proiectul de
la Recea se ridică la peste 32 mil. $[9].



Argumente contra

Beneficiile sunt mici, mai ales în comparaţie cu
consecinţele negative şi costurile de mediu, asupra
cărora nu există o analiză realistă[14]:
- Conform Academiei Române, din documentele RMGC
lipsesc detalii privind analiza cost-beneficiu şi
modul de calcul. În plus, datele optimiste dinexpertiza
geoeconomică a RMGC nu coincid cu datele din cercetări
anterioare realizate de Institutul Geologic al României şi
alte instituţii[15].
- Conform ASE, beneficiile prezentate de RMGC au
crescut artificial de la an la an, fiind estimate greşit şi
exagerate[16].
- Mineritul nu asigură un model de dezvoltare durabilă.
Experienţele trecute în dezvoltarea mono-industrială pe
bază de minerit (ex. Valea Jiului) s-au demonstrat
profund negative pentru economie, generând probleme
încă persistente privind şomajul şi nevoia acută de
reintegrare/recalificare[17].

Impactul estimat de RMGC asupra economiei locale
şi naţionale este nerealist:
- Proiectul minier nu foloseşte resurse locale. Materia primă
şi utilajele necesare sunt în mare măsură importate[18], iar
licenţa RMGC prevede scutirea de taxe pentru
importuri[19].
- Proiectul nu generează activităţi economice corelate din
care să câştige economia locală sau naţională. Mai mult,
axarea pe minerit şi păstrarea statutului de zonă monoindustrială va descuraja alte investiţii în regiune: turism,
prelucrarea şi fabricarea lemnului, agricultură, creşterea
animalelor[20] etc.
- Nu există în România o piaţă de desfacere sau o
industrie de procesare a aurului, aurul urmând a fi
exportat[21]. Beneficiile economice preconizate pentru
statul român nu compensează pierderea aurului.
- RMGC a început strămutarea/relocarea populaţiei din
Roşia Montană şi Corna fără a avea toate avizele
necesare (cca. 2000 de oameni vizaţi în total, din cei
4000 de locuitori). Mutarea localnicilor distruge coeziunea
comunităţii locale şi creează tensiuni de durată în rândul
comunităţii[22].

Locuri de muncă[10]:
- Directe – 2.300 în faza de construcţie, 880 în faza de
exploatare + Indirecte – 420  total 3600 locuri de
muncă.
- Veniturile angajaţilor vor fi duble faţă de media câştigurilor
salariale la nivelul economiei naţionale[11].
- RMGC declară că va recruta cu prioritate oameni din
comunităţile locale, în măsură în care au competenţele
necesare. Prevăd însă şi posibilitatea organizării de
cursuri de formare profesională pentru membrii comunităţii
locale[12].
Statul român nu are capacitatea financiară sau
tehnologică pentru demararea unei astfel de exploatări[13].
Întrucât licenţa de exploatare a RMGC se referă doar la aur
şi argint, celelalte zăcăminte, conform Constituţiei, rămân
în posesia statului român.

Locuri de muncă:
- Mare parte din locurile de muncă vor necesita un nivel
înalt de expertiză sau competenţe pe care localnicii nu le
deţin. Studii de caz realizate pe exploatări similare (Yanacocha, Peru) arată că localnicii nu îndeplinesc de obicei
condiţiile de calificare vizate de companiile miniere[23]
 pentru localnici şi muncitorii români vor fi mai puţine
locuri de muncă. Estimări: 800 în perioada de construcţie,
maxim 250 în perioada de exploatare  total 1050[24].
- Se vor pierde unele locuri de muncă deja existente în
zonă, ex.: cca. 600 de angajați din fabricile de mobilă din
Câmpeni îşi vor pierde locul de muncă odată cu începerea proiectului[25].
- Proiectul RMGC va mări rata şomajului, crescând sărăcia
populaţiei, pierderi care vor trebui acoperite din bugetul
de stat. În plus, va produce tensiuni sociale între localnicii
angajaţi ai RMGC şi majoritatea celor şomeri[26].
- După terminarea proiectului, localnicii vor rămâne fără
locuri de muncă şi fără posibilitatea de a dezvolta alte
activităţi în zonă.
Exploatarea ar trebui realizată de statul român, atunci
când acesta va avea capacitatea necesară pentru
exploatare, când vor exista tehnologii mai puţin dăunătoare
mediului, iar asupra clasei politice vor plana mai puţine
suspiciuni de corupţie[27].
Exploatarea aurului şi argintului face imposibilă extracţia
ulterioară a celorlalte zăcăminte: feldspatul potasic
(cca. 20-25 mil. tone concentrat)[28], galiu, germaniu, crom,
vanadiu, titan[29] ş.a.
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