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Bloc 1. Prosperitat: creixement o benestar?
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Assenyali el seu grau d’acord amb les següents afirmacions sobre la senda de creixement 
econòmic de les Balears:

Resultats globals
[% de resposta: 100%]

· Demostra un elevat grau d’estabilitat 66,7% 33,3%

· Depèn fortament de les economies de l’entorn 26,7% 73,3%

· És especialment dinàmica en èpoques expansives 76,7% 23,3%

· Manifesta una resistència notable enfront dels xocs externs                         76,7% 20%

· Revela un potencial de creixement superior a les economies de l’entorn 51,7% 41,4%

Resultats per hèlix

· Demostra un elevat grau d’estabilitat

Empresa 87,5%

Administració pública 42,9% 57,1%

Investigació 75% 25%

Agents intermedis 60% 40%

· Depèn fortament de les economies de 
  l’entorn

Empresa 25% 75%

Administració pública 100%

Investigació 75% 25%

Agents intermedis 30% 70%

· És especialment dinàmica en èpoques 
  expansives

Empresa 87,5%

Administració pública 85,7%

Investigació 75% 25%

Agents intermedis 60% 40%

· Manifesta una resistència notable enfront 
  dels xocs externs

Empresa 75% 25%

Administració pública 100%

Investigació 75% 25%

Agents intermedis 60% 40%

· Revela un potencial de creixement 
  superior a les economies de l’entorn

Empresa 50% 37,5%

Administració pública 66,7% 33,3%

Investigació 75% 25%

Agents intermedis 30% 60%

 Gens d’acord  Mitjanament d’acord  Molt d’acord

12,5%

6,9%

3,3%

12,5%

14,3%

12,5%

10%
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De les característiques que presenta la senda del PIB per càpita real dels darrers quin-
ze anys, manifesti en quina mesura la seva percepció ha canviat respecte dels aspectes 
següents:

Resultats globals
[% de resposta: 100%]

· Es desmarca de les economies de l’entorn 43,3% 40% 16,7%

· Mostra un recorregut de descensos continuats 50% 23,3% 26,7%

· Evoluciona en terreny negatiu durant la fase expansiva 26,7% 40% 33,3%

· Acumula un retrocés de dos dígits 36,7% 36,7% 26,7%

Resultats per hèlix

· Es desmarca de les economies de l’entorn

Empresa 25% 50% 25%

Administració pública 42,9% 42,9%

Investigació 50% 50%

Agents intermedis 60% 30%

· Mostra un recorregut de descensos 
  continuats

Empresa 37,5% 37,5% 25%

Administració pública 71,4% 28,6%

Investigació 50% 50%

Agents intermedis 50% 20% 30%

· Evoluciona en terreny negatiu durant la fase
  expansiva

Empresa 50% 37,5%

Administració pública 28,6% 28,6% 42,9%

Investigació 25% 75%

Agents intermedis 40% 30% 30%

· Acumula un retrocés de dos dígits

Empresa 50% 37,5%

Administració pública 57,1% 28,6%

Investigació 50% 50%

Agents intermedis 40% 40% 20%

 Gens  Bastant  Molt

12,5%

12,5%

10%

14,3%

14,3%
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Quines considera que són les majors implicacions per a les Balears d’aquesta evolució del 
PIB per càpita? (Marqui’n dues amb una X)

Resultats globals
[% de resposta: 100%]

· Incrementa la desigualtat

· Disminueix el poder adquisitiu

· Dificulta el sosteniment de l’estat de benestar (educació, sanitat...)

· Impedeix l’atracció i retenció de talent

· Compromet l’ocupació estable i la millora de les condicions laborals

· Redueix el creixement potencial de l’economia

· Desincentiva la inversió productiva local

· Restringeix les possibilitats d’estalvi

· Redueix la captació de fluxos d’inversió estrangera productiva

Resultats per hèlix
[S’hi destaquen les tres implicacions més marcades]

Empresa

· Desincentiva la inversió productiva local

· Incrementa la desigualtat

· Restringeix les possibilitats d’estalvi

Administració pública

· Incrementa la desigualtat

· Dificulta el sosteniment de l’estat de benestar
  (educació, sanitat...)

· Disminueix el poder adquisitiu

Investigació

· Incrementa la desigualtat

· Disminueix el poder adquisitiu

· Impedeix l’atracció i retenció de talent

Agents intermedis

· Disminueix el poder adquisitiu

· Dificulta el sosteniment de l’estat de benestar 
  (educació, sanitat...)
· Compromet l’ocupació estable i la millora de
  les condicions laborals

                                    46,7%

                            36,7%

                       30%

                  23,3%

                20%

             16,7%

             16,7%

        10%

0%

37,5%

37,5%

37,5%

     71,4%

          42,9%

28,6%

            75%

      50%

25%

  50%

        40%

30%
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A quines qüestions associa, especialment, l’evolució del PIB per càpita balear? (Marqui’n 
una amb una X)

Resultats globals
[% de resposta: 86,7%]

· Baixa productivitat

· Disminució de la taxa d’ocupació

· Increment demogràfic

· Menor disponibilitat de factors de producció

· Creixement econòmic insuficient

Empresa
[% de resposta: 100%]

Administració pública
[% de resposta: 100%]

Investigació
[% de resposta: 75%]

Agents intermedis
[% de resposta: 80%]

 Baixa productivitat  Increment demogràfic   Disminució de la taxa
    d’ocupació

 Menor disponibilitat de 
    factors de producció

              69,2%

          11,5%

          11,5%

       7,7%

 0%

62,5%

57,1%

100%

75%

25%

12,5%

12,5% 14,3%

12,5%

28,6%
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A quins àmbits situa les causes de l’evolució de la productivitat balear? (Ordeni de major a 
menor importància en una escala de l’1 al 6)

Resultats globals
[% de resposta: 93,3%]

· Especialització productiva 21,4% 39,3% 39,3%

· Qualificació de la força de treball 17,9% 32,1% 50%

· Mida de mercat 57,1% 32,1%

· Preparació tecnològica 32,1% 39,3% 28,6%

· Sofisticació empresarial 50% 28,6% 21,4%

· Capacitat innovadora 21,4% 28,6% 50%

Resultats per hèlix
[S’hi destaquen les causes amb els majors percentatges per a cada tram d’importància]

Empresa
[% resposta: 87,5%]

· Preparació tecnològica

· Qualificació de la força de treball

· Sofisticació empresarial

Administració pública
[% resposta: 87,5%]

· Especialització productiva

· Qualificació de la força de treball

· Mida de mercat

Investigació
[% resposta: 100%]

· Especialització productiva

· Capacitat innovadora

· Sofisticació empresarial

Agents intermedis
[% resposta: 100%]

· Capacitat innovadora

· Preparació tecnològica

· Mida de mercat

Importància:

 Alta (1-2)  Mitjana (3-4)  Baixa (5-6)

10,7%

               60%

               60%

       50%

              57,1%

   42,9%

                         71,4%

            50%

            50%

                         66,7%

                                75%

             50%

                                        100%
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Actualment, la cadena ‘més creixement-més ocupació-més benestar’ es compleix a les 
Balears al seu entendre...

Resultats globals
[% de resposta: 93,3%]

· ...sempre

· ...només en etapes expansives

· ...gairebé mai

Empresa
[% de resposta: 100%]

Administració pública
[% de resposta: 100%]

Investigació
[% de resposta: 100%]

Agents intermedis
[% de resposta: 90%]

 ...sempre  ...només en etapes expansives  ...gairebé mai

  0%

            14,3%

                                        85,7%

25%

75%

11,1%

88,9%

12,5%

87,5%

14,3%

85,7%
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