Konferencja Mining Indaba zapewnia informacje z pierwszej ręki o
apetytach inwestorów dotyczących zwrotu na inwestycjach
Johannesburg (miningweekly.com) - Wszystko wskazuje na to, że wraz z poprawą cen
surowców i rozwojem przemysłu wydobywczego, uczestnicy Konferencji Mining Indaba 2018
doświadczą „powrotu apetytu inwestorów”, mówi Alex Grose, Mining Indaba MD.
To ponowne zainteresowanie inwestorów sugeruje, że afrykański sektor wydobywczy
prawdopodobnie skorzysta na zwiększonych inwestycjach w tym roku, a koordynator
działający w ramach Centrum Rozwoju Minerałów Afrykańskich (AMDC), Dr Kojo Busia,
zauważa, że poprawa warunków ekonomicznych na całym świecie nadaje rozpędu branży
wydobywczej w większości krajów afrykańskich. „Inwestycje rozwijają się w stałym tempie,
ponieważ ustabilizowały się ceny towarów.”
Stwierdza on, że decyzje inwestycyjne wymagają informacji, tak wszechstronnych
i dokładnych, jak to tylko możliwe, dlatego „Mining Indaba pozostaje pulsem przemysłu
wydobywczego w Afryce, mierząc kierunek polityki rządów poszczególnych krajów i trendy
w branży”. Busia dodaje: „Ma to zasadnicze znaczenie dla zapewnienia właściwego planowania
i prognozowania ze strony wszystkich zainteresowanych.”
A. Grose wskazuje natomiast na zmiany polityczne i legislacyjne w wielu państwach
afrykańskich, zauważając, że inwestorzy mają większą potrzebę zrozumienia ryzyka
i możliwości związanych z inwestowaniem w jurysdykcjach w Afryce. „W Konferencji
uczestniczy ponad 25 ministrów krajów afrykańskich. Oczywiście, Tanzania, Zimbabwe
i Południowa Afryka są obecnie w centrum uwagi, ale zainteresowanie resztą kontynentu jest
także bardzo duże. "
Podkreśla, że rozmowy odbywające się między różnymi interesariuszami podczas Mining
Indaba, mają kluczowe znaczenie dla rozwoju afrykańskiego sektora wydobywczego. „Jeśli
przeprowadzimy te rozmowy we właściwy sposób, to może to oznaczać miliardy dolarów
inwestycji skierowanych do Afryki.”
Osoby zaangażowane w organizację Konferencji czują „ogromną odpowiedzialność wobec
afrykańskiego przemysłu wydobywczeg”, twierdzi Grose. Podkreśla, że Mining Indaba jest
jedyną międzynarodową platformą o tematyce wydobywczej, która obsługuje wszystkie
zainteresowane strony zaangażowane w decyzje inwestycyjne. „Dlatego przyciągamy ludzi z
każdej części branży. Przyciągamy więcej inwestorów niż jakiekolwiek inne wydarzenie w
Afryce. Jedynym zastrzeżeniem jest to, że uczestnicy omawiają projekty w Afryce żeby
przyciągać inwestycje na kontynent.”
Potrzeba afrykańskiej agendy
African Minerals Development Centre / AMDC/, którego tymczasowym gospodarzem jest
Komisja Gospodarcza ONZ ds. Afryki (UNECA) - działa jako organ wdrażający Afrykańską
Wizję Górniczą /African Mining Vision – AMV/, społeczno-gospodarczy plan rozwoju
przyjęty przez Unię Afrykańską w 2009 r., wyjaśnia Busia. Dodaje, że AMDC wkrótce
przejdzie z UNECA do Komisji Unii Afrykańskiej (African Union Commission),
a gospodarzem będzie państwo członkowskie.
„Biorąc pod uwagę odnowiony optymizm branży i jej reorientację zgodnie z perspektywą dla
sektora minerałów, ważne jest, aby zainteresowane strony zajęły się środowiskiem

instytucjonalnym górnictwa w kontekście afrykańskim”, mówi dalej Busia, ze szczególnym
odniesieniem do mineralnych łańcuchów wartości, wartości dodanej i możliwości wzrostu.
Busia wyjaśnia, że AMV jest podejściem do rozwoju górnictwa, które za priorytet stawia
wzrost poprzez budowanie powiązań gospodarczych i społecznych, z korzyścią dla kontynentu.
AMDC, ułatwiając wdrażanie AMV, świadczyło usługi wsparcia technicznego dla krajów, w
tym opracowywania przyszłościowych polityk, strategii i prawodawstwa.
Busia mówi, że AMV i interesy handlowe są ściśle ze sobą powiązane, „podobnie jak AMV,
spółki wydobywcze grają w swoistą grę, dlatego ustanowienie trwałych i przewidywalnych
instytucji pozostaje obszarem wspólnego zainteresowania.”
W związku z tym, wpisanie się przez społeczność biznesową w AMV jest nieodłącznym
elementem jej sukcesu. „Udział AMDC w Mining Indaba pozwala na współpracę z rządami,
sektorem prywatnym i innymi interesariuszami. Konferencja służy również jako platforma do
dialogu, dzięki któremu wzrastają wspólne korzyści płynące z AMV.„
Busia zauważa, że AMDC działa przy organizacji Mining Indaba od wielu lat i że Konferencja
utorowała drogę do sformułowania inicjatyw takich jak "Sektor prywatny", który określa
korzyści biznesowe, jakie sektor prywatny czerpie z wdrożenia AMV i może przyczynić się do
wzmocnienia społecznej licencji firm na działanie.
Wdrożenie AMV wymaga politycznego przywództwa i zaangażowania ze strony rządów,
a także odpowiedzialności i uczestnictwa ze strony przedsiębiorstw górniczych. „Mining
Indaba ma zasadnicze znaczenie w ułatwianiu angażowania tych interesariuszy i realizacji
celów wizji”- stwierdza Busia.
Więcej niż po prostu górnictwo
Mówiąc o wpływie Konferencji na gospodarki afrykańskie, w szczególności RPA, Minister
Możliwości Ekonomicznych Zachodniej Prowincji Przylądkowej, Alan Winde opisuje to
wydarzenie jako „niezwykle ważną platformę biznesową”.
Dodaje również, że poza wpływem na gospodarkę Prowincji, Konferencja przyczyniła się do
wzrostu turystyki, co spowodowało, że rząd Zachodniej Prowincji Przylądkowej postanowił
zainwestować w utworzenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Kapsztadzie
(CTICC).
Kiedy zbudowaliśmy CTICC, pomysł polegał na tym, że stałoby się ono miejscem docelowym
konferencji międzynarodowych o takiej renomie, jak Mining Indaba. Kapsztad zawsze był
postrzegany jako kierunek turystyczny, ale z biegiem lat, jest coraz częściej widziany jako
miejsce docelowe turystyki biznesowej - częściowo ze względu na sukces Mining Indaba.”
W przemówieniu na powitanie delegatów Mining Indaba w 2013 r., Winde zauważył, że
CTICC wniosło wkład w wysokości prawie 20 miliardów USD w produkt krajowy brutto
(PKB) przed 2013 rokiem. Dla „Mining Weekly” oświadczył, że wkład CTICC w PKB wzrósł
do 22 miliardów dolarów od 2013 roku.
Co więcej, chociaż nie jest w stanie podać dokładnej liczby miejsc pracy przypisywanych
sukcesowi Mining Indaba, Winde zauważa, że "duża liczba osób, które po raz pierwszy
przybyły do Cape Town z powodu Konferencji Górniczej", powraca ze swoimi rodzinami na
wakacje lub w celu zbadania potencjalnych możliwości biznesowych.

CTICC miało zatem znaczący wpływ na tworzenie miejsc pracy w turystyce, które wzrosły
w 2017 r. o około 60 000. „W Zachodniej Prowincji Przylądkowej jest obecnie około 300 000
miejsc pracy w turystyce. Co więcej, międzynarodowe przyjazdy do Cape Town wzrosły
w zeszłym roku o 27%”. „Napływ turystów otwiera drogę dla inwestycji w regionie.”
Poza tym liczne imprezy towarzyszące mające miejsce przed i po Mining Indaba stały się
sposobem na pozyskanie inwestycji dla afrykańskich gospodarek - dodaje Winde. Wiele z tych
konferencji odbywa się poza Afryką Południową, a ich sukces może mieć podobny wpływ na
gospodarki miast-gospodarzy.
Wracając do korzeni
Grose zauważa, że Mining Indaba zainicjowała szereg zmian w 2017, aby „powrócić do swoich
korzeni i sprostać zmieniającym się potrzebom branży”.
Chociaż pierwotnym założeniem Mining Indaba było zebranie razem przedsiębiorstw,
inwestorów i rządzących, Grose przyznaje, że „należy uczciwie powiedzieć, że być może za
daleko odeszliśmy od tego”.
Grose dodaje, że własna korekta organizatorów zakończyła się sukcesem, ponieważ udział
inwestorów i przedsiębiorstw górniczych w 2017 r. wzrósł odpowiednio o 71% i 41%.
Dzięki nieustannym staraniom organizatorów, mającym na celu poprawę ogólnych warunków,
większość istniejących działań przeniesiono do Sali Głównej. ”To tworzy prawdziwe centrum
i generuje szum; odchodzi się od tradycyjnego podejścia do targów, z rzędami nudnych stoisk
i zapewnia delegatom bardziej ukierunkowane doświadczenia.”
Grose dodaje, że treści stały się bardziej przyciągające dzięki tworzeniu segmentowanych
i „ukierunkowanych ścieżek”, takich jak np. prezentacja Junior Mining Showcase.
„W 2018r. w agendzie nastąpi kilka znaczących zmian. Przede wszystkim główna scena będzie
gościć więcej liderów branży wraz z normalnymi prezentacjami korporacyjnymi. Głównymi
wydarzeniami na scenie będą dyskusje na temat: złoto kontra miedź, a także wywiady
z prezesem rosyjskiego Norilsk Nickel i CEO amerykańskiego producenta aluminium Alcoa.”
Grose twierdzi, że jedną z głównych zmian w 2018 roku podczas całej Konferencji jest
skupienie się na zrównoważonym rozwoju. Oznacza to, że treści zorientowane na
zrównoważony rozwój podczas Dnia Zrównoważonego Rozwoju, który odbędzie się 6 lutego,
będą widoczne również we wszystkie pozostałe dni.
Organizatorzy wprowadzili także zorientowany na innowacje segment "Mining 2050", aby
zapewnić, że Afryka znajduje się w czołówce innowacji w dziedzinie górnictwa - zapewniając
miejsce spotkania dla dyrektorów operacyjnych wiodących przedsiębiorstw, dyrektorów ds.
informatyki i głównych urzędników ds. technologii, w celu omówienia, jak będzie wyglądać
kopalnia przyszłości.
Całe wydarzenie przeszło gruntowną przebudowę, mówi Grose. „Światowa Konferencja
zasługuje na światowej klasy środowisko i markę - jesteśmy bardzo podekscytowani zmianami,
które wprowadzamy w wyglądzie i stylu”.
Zauważa, że w przeciwieństwie do poprzednich organizatorów Mining Indaba, obecny
właściciel Mining Indaba ma tę przewagę, że inwestuje na dłuższą metę. "Oznacza to, że

możemy naprawdę skoncentrować się na celu Konferencji, oraz na tym, kim są wszyscy nasi
interesariusze, co pozwala nam stworzyć najlepsze możliwe warunki. "
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