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Introducció
Darwin va basar part dels seus estudis en la rellevància de la
competitivitat, en la supervivència de l’empresa. Només els millors sobreviuen.
Avui, posem en dubte el concepte que defineix què és un “ésser
millor”.
Si parlem d’un “ésser millor” per a l’espècie, la gran majoria d’experts en biologia i en antropologia han demostrat que és precisament la col·laboració i la cooperació, i no la competitivitat, el que
ens condueix com a espècie a una evolució més plena i sostenible.
Tanmateix, durant els darrers vint o trenta anys ha estat un referent d’ “ésser millor” basat en la maximització del benefici per a ell
mateix i abocat a una recerca constant de resultats quantificables.
Les teories econòmiques més lliberals sostingudes o promotores d’aquest referent han amarat els mercats, les empreses
i les escoles de negocis. Amb la força del lema del creixement
continuat i sota el convenciment del poder de l’autroregulació,
han convençut bona part dels governs mundials perquè deixin
de regular els mercats. D’aquesta manera s’han perdut les regles, les formes i la voluntat de buscar una riquesa condicionada i un repartiment més just i sostenible. El resultat és la
gran crisi que va començar l’any 2007 i que ha demostrat que el
sistema que teníem ha caducat.
El més preocupant és que aquest procés està arrasant amb el
teixit empresarial del nostre país, és a dir, amb les petites i mitjanes empreses que són les que creen llocs de treball.
Les teories del decreixement, del creixement zero o de l’economia del bé comú que estan sorgint amb força són algunes
respostes al canvi de sistema que el món demana. El creixement continu no només s’ha demostrat insostenible sinó que
comporta una destrucció més o menys lenta del patrimoni econòmic, social, cultural i ambiental de les generacions futures.
La competitivitat de l’“ésser millor” individual porta a autodestruir-nos com a espècie. I la protecció i el benestar de l’espècie
hauria de ser el nostre primer objectiu.
Com s’ha demostrat i cada dia és més palès, la nostra societat
està lligada globalment i els interessos i les decisions d’uns

afecten directament als altres. I hi ha béns, com el planeta o l’ésser
humà, que ens pertanyen a tots com a part de l’evolució de la humanitat.
El món viu una crisi de valors profunda que ve resumida en un fet: hem
deixat d’entendre que en l’altre també hi ha el nostre benestar i el dels
nostres fills. El bé propi està indefectiblement lligat al bé comú. És l’interès pels altres, pel nostre equip de treball, pels nostres clients, pels
nostres col·laboradors, pel nostre entorn, per la nostra família (grans
i petits), pel nostre planeta, per la humanitat el que ens fa uns “éssers
millors”. I l’empresa i l’economia ja no se’n pot mantenir al marge.
Tots formem l’economia que volem i és la nostra responsabilitat que
aquesta procuri un creixement, no en riquesa, sinó en benestar com a
societat.
Necessitem empreses rendibles, però ja no podem mesurar-les exclusivament pels resultats econòmics si volem que siguin duradores en el
temps i l’espai i que creïn riquesa en un futur. Hi ha altres indicadors que
cal tenir en compte i que no només són un objectiu des de la responsabilitat pròpia, sinó que pesen cada vegada més en els mercats i en la decisió
de compra dels consumidors: la confiança, la coherència, la satisfacció
dels treballadors, la cura de l’entorn, la missió i visió de l’empresa, i el
respecte i la dignitat de les persones que es veuen implicades en el procés de treball de l’empresa o dels seus proveïdors. És a dir, la cadena de
valor de tot el procés i de l’impacte a l’entorn. Els intangibles que haurien
de tenir el seu pes i els seus propis indicadors en el PIB de les nacions.
Sembla ser que aquesta riquesa intangible, però de gran valor afegit per
a les societats, és la gran revolució econòmica i precisament ve acompanyada del talent femení que si sempre ha mogut l’economia des de
temps immemorials, no ha estat justament reconeguda fins ara, que es
necessiten els seus recursos com a font de nutrició de valors i identitats
que faran que les societats evolucionin sanes i equilibrades.Aquests valors són la millor assegurança pels beneficis futurs d’una empresa.
Només per posar un exemple, els últims estudis de l’Observatori Dona,
Empresa i Economia han mostrat que les empreses amb més participació femenina tenen millors resultats econòmics i les decisions que prenen són més ètiques i properes a les demandes dels consumidors.
Com diu Rachel Botsman: “Crec que estem en el començament d’una revolució col·laborativa que serà tan important com la revolució industrial”.
Anna Mercadé i Ferrando
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