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Bloc 2.  I|clúster respon a 5 FAQs sobre l’estructura productiva balear
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Des de la seva percepció, quin rol creu que poden jugar els serveis que aglutinen els  
clústers següents en la reespecialització balear? 

· Educació i creació de coneixement 5,6% 94,4%

· Serveis empresarials 21,1% 78,9%

· Tecnologia de la informació i instruments analítics 5,3% 15,8% 78,9%

· Distribució i comerç electrònic 33,3% 66,7%

· Màrqueting, disseny i publicitat 5,6% 55,6% 38,9%

· Transport i logística 10,5% 52,6% 36,8%

· Transport marítim 5,6% 61,1% 33,3%

 Prioritat baixa  Prioritat mitjana  Prioritat alta
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Posats a reespecialitzar, des de quina perspectiva hi consideraria les activitats de la 
construcció? 

· Aliades en la millora de l’eficiència energètica 81,0%

· Creadores d’infraestructures 66,7%

· Participants en la creació de nous béns i/o serveis 52,4%

· Demandants de manufactures industrials 23,8%

· Reductores de la taxa d’atur 23,8%

· Acceleradores del comptador de creixement 19,0%

i|qüestió 5

Com valora el potencial de les diferents vies a través de les quals la perspectiva clúster 
assenyala a les illes noves oportunitats de reindustrialització? 

· Des de l’abordatge dels reptes ambientals  
  (eficiència energètica, economia circular, etc.)

28,6% 28,6% 42,9%

· Des de la integració en la prestació de serveis  
   específics

23,8% 47,6% 28,6%

· Des de la revisió dels fonaments productius 
   industrials 

47,6% 23,8% 28,6%

 Potencial baix  Potencial mitjà  Potencial alt
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Quines interrelacions creu que amaguen més oportunitats de futur per a les activitats 
primàries? 

· Amb els serveis ambientals 85,7%

· Amb la indústria alimentària 85,7%

· Amb els serveis turístics 71,4%

· Amb les distintes activitats primàries mateixes 28,6%

· Amb la indústria química 14,3%

i|qüestió 8

Si abordar l’activitat turística d’una altra manera des de la perspectiva clúster 
és possible, quines són, segons el seu parer, les prioritats que hauria d’atendre la  
reespecialització? 

· Abordar de manera integral la prestació de 
   l’experiència turística      

36,8% 15,8% 47,4%

· Participar en la creació de nous béns i serveis 52,6% 47,4%

· Assegurar guanys d’eficiència al llarg de la cadena  
  de valor

21,1% 42,1% 36,8%

· Avançar en la diferenciació de producte 31,6% 31,6% 36,8%

· Millorar els processos que duen a terme els  
   diferents operadors

57,9% 10,5% 31,6%

 Prioritat baixa  Prioritat mitjana  Prioritat alta


