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Bloc 2. Posicionament: quota de mercat o competitivitat?
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i|qüestió 7

Atenent a la presència exterior de les Balears, en quin tram competitiu situaria les illes 
entre les 263 regions de la UE-28?

Resultats globals
[% de resposta: 100%]

· ‘Molt alt’ (entre les 50 primeres)

· ‘Alt’ (entre 51-100)

· ‘Mitjà’ (entre 101-150)

· ‘Baix’ (entre 151-200)

· ‘Molt baix’ (entre 201-263)

Empresa Administració pública

Investigació Agents intermedis

 ‘Molt alt‘  ‘Alt‘  ‘Mitjà‘  ‘Baix‘  ‘Molt baix‘
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Al seu entendre, la posició competitiva ‘baixa’ de les Balears en l’entramat regional 
europeu, dificultarà el manteniment del nivell ‘alt’ en renda per càpita actual?

Resultats globals
[% de resposta: 96,7%]

· Segur

· Probablement

· No afectarà

Empresa
[% de resposta: 100%]

Administració pública
[% de resposta: 100%]

Investigació
[% de resposta: 100%]

Agents intermedis
[% de resposta: 90%]

 Segur  Probablement  No afectarà
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i|qüestió 9

Actualment, la cadena ‘més productivitat-més competitivitat-més benestar’ es compleix al 
seu entendre...

Resultats globals
[% de resposta: 90%]

· ...a totes les regions europees

· ...només a les regions del nord d’Europa

· ...només a les regions continentals

· ...gairebé enlloc

Empresa
[% de resposta: 75%]

Administració pública
[% de resposta: 100%]

Investigació
[% de resposta: 100%]

Agents intermedis
[% de resposta: 90%]

 ...a totes les regions europees  ...només a les regions del nord d’Europa  ...gairebé enlloc
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En quins àmbits se situen, al seu parer, les palanques més estratègiques per impulsar la 
competitivitat global de les Balears? (Marqui’n tres amb una X)

Resultats globals
[% de resposta: 90%]

· Capacitat innovadora

· Eficiència del mercat laboral

· Educació superior

· Marc institucional

· Sofisticació empresarial

· Preparació tecnològica

· Sostenibilitat ambiental

· Educació bàsica

· Sostenibilitat social

· Mida de mercat

· Estabilitat macroeconòmica

· Infraestructures

· Salut

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

Empresa
[% resposta: 87,5%]

· Eficiència del mercat laboral

· Sofisticació empresarial

· Marc institucional

Administració pública
[% resposta: 85,7%]

· Eficiència del mercat laboral

· Capacitat innovadora

· Educació superior

Investigació
[% resposta: 100%]

· Capacitat innovadora

· Educació superior

· Preparació tecnològica

Agents intermedis
[% resposta: 90%]

· Capacitat innovadora

·  Marc institucional

· Sostenibilitat ambiental
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