Konferencja „EU – Sub-Saharan Africa challenges
and opportunities: Engine for Growth and Job Creation?”
25 czerwca 2021 r.
Konferencja on-line
Organizatorzy: Instytut Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej (SGH);
Polskie Stowarzyszenie Badań Wspólnoty Europejskiej (PECSA)
Konferencja odbyła się w ramach projektu „Jean Monnet Module on the European Union and the Contemporary Sub-Saharan Africa – an Interdisciplinary Approach
– Smart Specialisation – EUAfrica/AFROEU”. Uczestników konferencji powitali
Rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, oraz Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH dr Michał Matusewicz.
Jako pierwsza wystąpiła była wiceprezydent Gambii Fatoumata Jallow-Tambajang, która ma również 22-letnie doświadczenie pracy w Programie Narodów
Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP). Wśród problemów i wyzwań stojących przed
Afryką Subsaharyjską wymieniła konflikty, ograniczony z powodu ubóstwa dostęp
do edukacji, wysoki poziom zadłużenia, złe zarządzanie, zaznaczając przy tym,
że niektóre z tych wyzwań są także udziałem państw w Europie. Katarzyna Kacperczyk, była wiceminister spraw zagranicznych, oraz prof. Radosław Miskiewicz
z Uniwersytetu Szczecińskiego wskazywali na obustronne korzyści z nawiązywania
relacji ekonomicznych przez Polskę i kraje afrykańskie. Dr hab. Killion Munyama z Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, były poseł na Sejm RP, oraz
dr George Njenga ze Strathmore University podkreślali, że niski wskaźnik handlu
intrakontynentalnego w Afryce (na poziomie 18%) wynika przede wszystkim ze
słabo rozwiniętej infrastruktury. Maurice Dezon, założyciel i prezes sieci Trees
Valley BME Network, skupił się w swojej prezentacji na stratach w rolnictwie
z powodu braku partnerstw.
W ramach kolejnego panelu dr Justina Mutale z Justina Mutale Foundation
zauważyła, że społeczny system matriarchalny uległ załamaniu w czasach kolonialnych. Anna Maria Rożek, była radna miasta stołecznego Warszawy, oraz MacDella
Cooper, przewodnicząca partii Movement for One Liberia, która kandydowała
na prezydenta Liberii w 2017 r., mówiły o roli kobiet w kształtowaniu kodeksu
etycznego organizacji, a także o tym, że kobiety powinny się wzajemnie wspierać.
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Dr Tomasz Pilewicz z SGH w swojej prezentacji wskazywał, że ponad 50%
afrykańskich programistów start-upów jest skoncentrowanych w zaledwie pięciu
państwach: Egipcie, Kenii, Maroku, Nigerii i RPA. Potencjał jest bardzo duży. Ayo
Eso, doktorant z Lead City University, dodał, że w wielu przypadkach fundusze na
rozwój tych start-upów nie pochodzą od rządów, ale od inwestorów prywatnych.
Ewa Geresz z Venture Café Warsaw Foundation podkreślała potrzebę tworzenia
platform współpracy. Katarzyna Lechka z fundacji PLUGin przedstawiła start-up
Ekumbi będący cyfrowym rynkiem warzywnym.
Konferencję podsumowała dr Anna Masłoń-Oracz, pełnomocnik Rektora SGH
ds. Afryki. Wyraziła przekonanie, że kolejna edycja konferencji odbędzie się już
w murach uczelni.
Konrad Czernichowski
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