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Bloc 3.  (Pro)Acció: gestió o estratègia?
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En quins aspectes creu que es fonamenta la presa de decisions en el seu àmbit d’actuació? 
(Ordeni de major a menor importància en una escala de l’1 al 6)

Resultats globals
[% de resposta: 90%]

· Control del quadre comptable 66,7% 18,5%

· Implementació de processos 63% 18,5% 18,5%

· Anàlisi de l’entorn local 37% 48,1%

· Detecció de tendències globals 25,9% 22,2% 51,9%

· Fixació d’objectius a mitjà termini 63% 29,6%

· Anticipació a necessitats futures 22,2% 44,4% 33,3%

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

Empresa
[% resposta: 87,5%]

· Detecció de tendències globals

· Fixació d’objectius a mitjà termini

· Control del quadre comptable

Administració pública
[% resposta: 71,4%]

· Anàlisi de l’entorn local

· Anticipació a necessitats futures

· Control del quadre comptable

Investigació
[% resposta: 100%]

· Anàlisi de l’entorn local

· Fixació d’objectius a mitjà termini

· Control del quadre comptable

Agents intermedis
[% resposta: 100%]

· Detecció de tendències globals

· Fixació d’objectius a mitjà termini

· Implementació de processos

Importància:

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

7,4%

14,8%

14,8%

                                     50%

                                         75%

                          50%

                             40%

                                              60%

                                      80%

                                        71,4%

                                            57,1%

                                                    85,7%

                               60%

                                                             80%

                                                 80%
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Quin és el valor estratègic que s’atorga en el seu àmbit d’actuació als aspectes següents 
(Puntuï’ls del 0 al 4)

Resultats globals
[% de resposta: 90%] Valor 

mitjà

· Valorització de l’experiència i know-how acumulat 3,30 88,9%

· Aglutinació i gestió d’informació 3,19 85,2 %

· Relacions interregionals (xarxes de col·laboració...) 3,11 22,2% 77,8%

· Associacionisme i creació de xarxes 3,04 25,9% 74,1%

· Clusterització 2,77 38,5% 61,5%

· Pertinença a plataformes (comercialització, tecnològiques...) 2,70 37% 63%

· Formalització de processos 2,62 46,2% 53,8%

Resultats per hèlix
[S’hi destaquen els aspectes amb els majors percentatges per a cada tram de valor estratègic]

Empresa
[% resposta: 87,5%]

· Aglutinació i gestió d’informació

· Formalització de processos

Administració pública
[% resposta: 71,4%]

· Aglutinació i gestió d’informació

· Pertinença a plataformes (comercialització,
  tecnològiques...)

Investigació
[% resposta: 100%]

· Relacions interregionals (xarxes de
  col·laboració...)

· Formalització de processos

Agents intermedis
[% resposta: 100%]

· Associacionisme i creació de xarxes

· Formalització de processos

Valor estratègic:

 Baix (1-2)  Alt (3-4)

11,1%

14,8%

                                        100%

                                                     80%

                                                    85,7%

                                                57,1%

                                        100%

                                                        66,7%

                                        100%

                                           50%
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