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Estratègies de les entitats del 3er sector

REPTES
Sobre quins d’aquests reptes tenim capacitat per incidir, o la cooperació catalana podria actuar?
Quins d’aquests reptes poden tenir una major incidència sobre la nostra feina a futur?

Recull dels reptes

A Roots for Sustainability entenem els Negocis inclusius (NI) com a oportunitat/eina per
impulsar processos de desenvolupament sostenible i orientar-se cap als ODS.
Les agències de cooperació i el tercer sector proporcionen finançament, assistència tècnica i
enfortiment de sistemes, tot i que aquestes solucions no necessàriament fomenten
l’autosuficiència dels territoris on s’implementen. Els NI són una aportació de valor al conjunt
d’eines que ja proporcionen aquests organismes per a la consecució d’un desenvolupament
sostenible.
Sovint una dels reptes més importants és identificar oportunitats i difondre-les de manera que
s’observin com a realitzables (i rendibles) per als diferents actors implicats. Per exemple un
partenariat molt interessant es el que poden formar empreses i ONGs, hi ha moltes activitats
que es poden compartir, però no sempre s’està disposat a col·laborar. Trobar finançament és
una altra de les barreres.
Identifiquem els NI com aquella iniciativa empresarial econòmicament rendible, ambiental i
socialment responsable, de mutu benefici per al sector empresarial i els comunitats de baixos
ingressos, i que, gràcies a una activitat econòmica milloren la qualitat de vida d’aquestes
persones, al temps que garanteix la sostenibilitat.

Recollida d’aportacions sessions
de debat autogestionades
Visió 2030

Nº Eix:

4.5

Títol de l’eix:

Procés participatiu
La contribució catalana
al desenvolupament global

Estratègies de les entitats del 3er sector

PROPOSTES
Cap a on creus que hauríem d’anar? Quin
seria l’escenari ideal a mitjà termini?
Quines accions concretes podem plantejar?

Recull de les propostes

Davant d’aquest reptes, algunes oportunitats de col·laboració de la cooperació
catalana en l’àmbit dels NI poden ser:
a) Aprofitament les xarxes internacionals ja establertes per potenciar aproximacions
interdisciplinàries, connectant empresaris socials, inversors d’impacte, governs,
ONGs, fundacions i l’acadèmia, entre altres. (Rol connector de l’agència de
cooperació)
b) Aprofitament del coneixement del terreny per ajudar a definir els riscos i les
oportunitats d’operar en mercats de baixos ingressos, identificar mecanismes
d’entrada i fer prospecció comercial, dirigit ja sigui a emprenedors socials o a
empreses catalanes que desitgin ampliar mercat en segments de baixos ingressos,
recolzant així la seva internacionalització i millorant la seva competitivitat global.
(Rol de facilitador de l’agència de cooperació i les ONGs)
c) Finançament de projectes de NI (Rol de finançador de les agències, fundacions i
inversors d’impacte).
Una actuació clara de suport que podria dur a terme la ACCD seria la de desenvolupar un
programa específic de suport al desenvolupament de NI per crear iniciatives d’èxit en
mercats d’ingressos baixos, que fomenti la participació de tots els actors. El programa, en
primera instància, podria facilitar l’anàlisi d’oportunitats de negoci per sector d’activitat, invertir
recursos en investigar mercats des de l’angle de l’agenda 2030 i fer prospecció sobre el terreny.
Oferir un servei centralitzat de recerca d’oportunitats i finançament també podria ajudar a superar
una de les barreres de creació de NI.
A tall d’exemple, hem identificat alguns models o bones pràctiques que es duen a terme a nivell
europeu i que són un exemple d’on podríem arribar a mig termini. Molts programes europeus
liderats per agències de cooperació (Àustria, Alemanya, UK i Suècia) contribueixen al finançament.
Tot així cal destacar que també n’hi ha alguns que ofereixen serveis a empreses prèvia i
posteriorment a l’atorgament de subvencions:
o
o
o
o
o
o
o
o

UK AID: Business Innovation Facility (BIF)
Proporciona estudis de mercat i estratègia
Dissenya intervencions per adreçar els problemes identificats
Identifica partners i participa en la co-creació de projectes
Selecciona consultors experts per implementar els projectes
Desenvolupa pilots
Medeix i avalua
Dóna suport a l’adopció, adaptació i expansió d’innovacions sostenibles comercials
Es focalitza a Malawi, Myanmar i Nigèria
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L’agència de cooperació sueca, va iniciar al 2011 el programa pilot IAP (Innovations Against
Poverty).
o Identifica models de negoci inclusius comercialment viables
o Passada la fase pilot, el projecte és liderat conjuntament per SNV Netherlands Development
Organisation, Inclusive Business Sweden (IB Sweden) i BoP Innovation Center (BoP Inc.).
o Es focalita a Cambodia, Ethiopia, Uganda i Zambia, concretament en els sectors d’agricultura,
aigua, energia i tecnologies. Els països estan triats per diversos motius, però els camps on es
treballa han estat triats donada la força de les empreses sueques i holandeses en aquests
àmbits.
Altres exemples de programes de promoció dels NI a Europa en els últims 5 anys promoguts per
organitzacions diferents a les de cooperació al desenvolupament:
a. Consorcis d’entitats: Suècia, van desenvolupar un programa per co-crear models de negoci
inclusius amb l’objectiu que al 2030 aquests models predominin en l’economia sueca.
b. Patronals: Dinamarca, la Confederació de la Industria Danesa (DI) va acollir el BOP Danish
Learning Lab en 2007 dins la seva unitat de consultoria per la internacionalització. Es finança
amb el pagament de serveis de consultoria a empreses:
i. Investigació de mercat
ii. Implementació de sistemes de medició d’impacte
iii. Formació d’executius en mercats emergent
iv. Disseny de model de negoci
Per posar un exemple local, podem citar els projectes d’internacionalització en mercats de rendes
baixes que van portar a terme ACCIÓ (“Programa Base de la Pirámide,” 2011) i INNOBASQUE
(activitat dins el marc de la taula del quart sector, 2012).
Per alinear amb els ODS aquestes actuacions de l’ACCD dins l’àmbit dels NI, caldria
associar cada oportunitat de negoci dels NI a un o varis dels objectius, exemplificant
així que a partir d’una oportunitat de negoci es pot resoldre un repte social o
ambiental. Això permetria:
1. Veure el propòsit empresarial sota l’òptica de l’agenda 2030.
2. Incorporar el relat dels ODS al centre de l’estratègia i les operacions dels NI,
treballant-los tant de forma individual com agregada.
3. Implicar individualment a cada NI i els seus respectius agents d’interès en la
consecució dels objectius de l’agenda 2030.
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ALTRES CONSIDERACIONS

Altres actuacions de suport que podria desenvolupar la ACCD són:
1. Integrar sistemes de medició del valor social en el programa de suport i en cadascun
dels NI recolzats, i definir objectius alineats els ODS. Això, tant a nivell de NI individual com
de programa, permetria:
a. Conèixer, comprendre i posar en valor l’impacte social i ambiental generat.
b. Comprovar si les actuacions estan generant els resultats esperats i si s’estan assolint els
objectius específics definits.
c. Ser més eficients en l’ús dels recursos i ajustar activitats i processos, i definir accions
correctives si els resultats obtinguts es desvien de les expectatives i metes inicials.
d. Comunicar als diferents grups d’interès l’impacte social generat mitjançant un storytelling
robust, informat i complet.
e. En última instància, contribuir de forma específica i mesurable als diferents ODS.
2. Connectar-se i compartir experiències amb els líders en sostenibilitat. Fomentar la
participació de tots els actors en algun dels congressos anuals orientats a NI i/o sostenibilitat,
com per exemple l’Inclusive Business Forum del Banc Asiàtic de Desenvolupament. Això
ajudaria a construir una xarxa de contactes a nivell mundial per desenvolupar projectes
conjunts (un dels problemes habituals és el desconeixement d’altres entitats que estan
treballant en l’àmbit de la cooperació d’altres països) conèixer les últimes tendències en NI o
accedir a entitats noves financeres de projectes.
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