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  Conegut l’i|repte per a les Balears...

Forjar una senda de creixement més 
resistent enfront dels xocs externs, 
correctora de desequilibris estructurals 
i capaç d’assegurar nivells de renda 
més elevats.

...enunciï breument el principal repte al qual s’enfronta el seu segment/sector d’activitat per tal 
de millorar la seva posició en el futur.

Núvol dels conceptes estratègics més esmentats pels participants

REPTE
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Enunciats els i|objectius per a les Balears...

Paràmetre clau: Renda per càpita
Tendència: Revertir l’erosió progressiva 
del diferencials respecte de la mitjana 
nacional i europea.

Paràmetre clau: Productivitat
Tendència: Corregir els diferencials 
negatius acumulats respecte de l’entorn 
competitiu.

Paràmetre clau: Posició competitiva
Tendència: Compensar el retard acumulat 
en palanques  respecte de les regions més 
avançades de l’entramat regional europeu.

...assenyali un màxim de tres paràmetres que considera clau per tal d’assolir amb èxit el repte 
enunciat i marqui’n la tendència a seguir.

Concepció estratègica

Nova visió dels mercats i internacionalització•	
Orientació sectorial i complexitat econòmica •	
(generació de béns i serveis diferenciats i d’alt 
valor afegit)
Capacitat d’anticipació a les necessitats futures•	
Extensió de la cultura de la innovació•	
Incorporació de paràmetres ètics en la gestió •	
empresarial, política i social

Gestió econòmica i resultats

Rendibilitat•	
Volum de negoci•	
Estructura de costos •	
Equilibri salarial•	
Distribució de la riquesa•	

Eficiència

Aprofitament	dels	recursos•	 Productivitat laboral•	 Agilitat administrativa•	

Capital humà

Qualificació	de	la	mà	d’obra•	
Formació especialitzada i permanent•	
Grau d’ocupabilitat•	

Capital tecnològic i innovació

Especialització tecnològica•	
Teixit empresarial innovador•	
Generació de béns i serveis innovadors•	

Generació de sinergies

Transferència de coneixement•	
Vinculació	esfera	productiva-científica-acadèmica•	

Inversió publicoprivada en R+D+I•	
Connectivitat interregional•	

Mapa dels paràmetres clau assenyalats pels participants

OBJECTIUS
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...identifiqui	un	màxim	de	tres	palanques	que	considera	estratègiques	per	a	l’assoliment	dels	
objectius	fixats.	Ajudi’s	relacionant-les	amb	els	11	pilars	de	competitivitat	que	proposa	i|ICG.

Priorització de pilars i palanques relacionades identificats pels participants

Establertes les i|prioritats per a les Balears....

Pilar: Educació superior
Palanques: Qualitat de l’educació 
superior; programes d’especialització al 
llarg de la vida.

Pilar:	Eficiència	del	mercat	de	treball
Palanques:	Equilibri	flexibilitat-seguretat;	
productivitat laboral; retenció i atracció de 
talent. 

Pilar:	Sofisticació	empresarial
Palanques: Internacionalització; posició 
a les cadenes de valor; clusterització 
avançada.  

Pilar: Infraestructures
Palanques: Assegurament de les 
funcionalitats;	planificació	integrada	de	
nous projectes.   

Pilar: Preparació tecnològica
Palanques: Adopció efectiva de noves 
tecnologies; renovació de processos; 
transferència tecnològica i inversió 
estrangera directa.

PRIORITATS

1. Marc institucional

17%*

Desburocratització •	
Eficiència	de	l’administració	pública•	
Cooperació publicoprivada•	
Recolzament a la política d’educació i •	
formació
Valorització de la cultura de R+D+I•	

2. Estabilitat macroeconòmica

1,9% Accés	a	finançament•	

3. Infraestructures

3,8%

Increment de la inversió •	
productiva
Adequació de les •	
funcionalitats de les 
infraestructures de 
transport marítim a les 
noves demandes

6. Educació superior

20,8%

Augment	de	la	qualificació	dels	futurs	•	
ocupats
Qualitat, especialització i orientació •	
pràctica dels programes formatius
Foment de la formació al llarg de la vida•	
Retenció de talent•	

8. Mida del mercat

1,9%
Generació de béns i serveis a la •	
recerca de nous segments de 
demanda

7. Eficiència del mercat de treball

9,4%
Increment de la productivitat•	
Revisió dels mecanismes de •	
promoció laboral
Flexiseguretat•	

9. Preparació tecnològica

13,2%

Alfabetització digital•	
Adopció de noves tecnologies per a la •	
renovació de processos
Explotació de les oportunitats de creació •	
de nous béns i serveis que deriven de la 
incorporació de les TIC

10. Sofisticació empresarial

17%

Internacionalització i posició a les •	
cadenes de valor
Clusterització avançada•	
Diversificació	del	coneixement	•	
empresarial
Creació de xarxes•	

11. Capacitat innovadora

15,1%

Atracció de talent investigador•	
Augment	de	personal	qualificat	a	sectors	•	
intensius en tecnologia i coneixement 
Augment de la inversió privada en R+D+I •	
i	alineació	amb	la	inversió	pública
Col·laboració universitat-empresa•	

* Percentatge de vegades que els 
participants han seleccionat el pilar
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Identificades	les	i|vies	de	progrés	per	a	les	
Balears...

Via de progrés: Estabilitat
Àmbits en què és determinant: Marc 
institucional i de governança; entorn 
econòmic-financer;	funcionament	dels	
mercats	finals	i	de	factors	productius	
(laboral, energètic...).

Via de progrés: Adequació
Àmbits en què és determinant: 
Capital humà; capital tecnològic; capital 
físic (equipaments, instal·lacions i 
infraestructures).

Via de progrés: Cooperació
Àmbits en què és determinant: 
Interagents o intraregional (sinergia 
publicoprivada, clusterització, coneixement 
estratègic); interregional (atracció de 
capital i accés a nous recursos humans, 
tecnològics, etc.). 

...estableixi com orientaria els seus recursos a l’hora d’activar les palanques estratègiques 
que ha seleccionat. Ajudi’s assimilant-les a les 3 vies de progrés assenyalades per impulsar 
la competitivitat balear.

Aplicació de les vies de progrés establertes pels participants

RECURSOS

Adequació

72,2%*

Governança i exercici dels distints nivells •	
competencials
Entorn administratiu (legislació, tràmits, •	
permisos) i necessitats reals de les 
empreses
Educació superior i competències •	
professionals dels nous llocs de feina
Estructura	de	qualificacions	de	la	població	i	•	
requeriments empresarials
Capital tecnològic i processos empresarials•	
Funcionalitats de les infraestructures i noves •	
demandes del mercat

Cooperació

94,4%*

Interinstitucional,	per	garantir	l’aprofitament	•	
dels fons disponibles
Fluxos d’inversió en infraestructures, •	
innovació i formació
Accés a noves tecnologies i coneixements•	
Relacions intersectorials i clusterització•	
Sinergia publicoprivada•	
Implicació de la societat civil en la •	
transformació regional

Estabilitat

22,2%* Marc institucional i administratiu. Seguretat jurídica•	

* Percentatge de participants que ha seleccionat la via de progrés
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