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Bloc 3. Col·laboradors i rivals, sabem fer funcionar la fórmula?
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Estableixi la composició de l’organització clúster que, segons la seva opinió, derivaria en 
la governança més efectiva.

16,4%

14%

7,9%

54,6%

7,1%

Es mostra la composició mitjana establerta pels participants

 Empresa   Investigació  Administració   Organitzacions sense ànim de lucre  Entitats financeres

i|qüestió 4

Quina és, segons el seu parer, la millor fórmula per promoure la creació d’una nova 
organització clúster? Comenti, si ho considera adient, quin creu que és el seu avantatge 
principal.

· Iniciativa privada   6,7%

· Iniciativa pública 0%

· Iniciativa publicoprivada (partnership) 93,3%
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Fomentar i garantir el compromís entre els actors és una de les labors fonamentals d’una 
organització clúster. On situaria les barreres que dificulten, actualment, la interacció i 
comprometen, per tant, l’obtenció de resultats?

· Entre les empreses 86,7%

· Entre les empreses i les institucions de recerca 60%

· Entre el clúster i altres clústers 53,3%

· Entre les empreses i l’administració pública 46,7%

· Entre les empreses i les institucions educatives 33,3%

· Entre les empreses i els proveïdors de capital 26,7%

· Entre el clúster i els mercats globals (de factors de producció, 
  de  béns i serveis finals) 6,7%
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Sobre quins aspectes creu que una organització clúster ha de fixar els seus principals 
objectius?

· Innovació i R+D 86,7%

· Desenvolupament de la cadena de valor 66,7%

· Internacionalització 46,7%

· Identitat, estratègia i marca 40%

· Creixement i inversió 33,3%

· Millora i oferta dels recursos humans 33,3%

· Entorn empresarial 6,7%

· Compres conjuntes 0%
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Com conformaria el mix de finançament de les organitzacions clúster per tal d’afavorir el 
seu desenvolupament i resultats?

Es mostra el mix de finançament mitjà establert pels participants

 Quotes dels 
    membres

  Fons públics 
    regionals

 Venda de 
   serveis

  Fons públics 
    internacionals

  Fons públics 
    nacionals  Altres

23,9%

13,6%

10,4%

44,3%

6,8%
1%
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En clau regional, quin tipus de relació pensa que el tàndem organitzacions clúster-política 
econòmica ha de mantenir per afavorir i no condicionar la consecució dels resultats 
desitjats?

· Operativa (suport estratègic al seu desenvolupament) 53,3%

· Financera (dotació de fons per a activitats específiques) 13,3%

· D’un altre tipus* 33,4%

· Cap relació 0%

* Els participants que han escollit aquesta opció assenyalen una relació operativa-financera
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Sota la perspectiva clúster, quins programes del policy-mix regional considera essencial 
coordinar per assegurar l’impacte sobre la competitivitat global de les Balears?

· Cap, cal unificar els programes i conformar una ‘política clúster’ 53,3%

· Programes de R+D+I 53,3%

· Programes de suport a les pimes 40%

· Programes de formació 33,3%

· Programes de desenvolupament econòmic general 26,7%

· Programes d’infraestructures 13,3%

· Programes ambientals 6,7%


