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ANNEX 1. XARXES TRANSEUROPEES: Desglossament dels préstecs entre 1999 i 2003 

Els préstecs realitzats l’any 1999 a les infraestructures de transport dins la UE per part del BEI van ascendir 

a la suma de 7.887 milions d’euros (d’un total de 9.700 milions destinats a les XTE en general). Amb aquesta 

xifra s’evidencia un fort increment respecte a la respectable xifra a la qual es va arribar dos anys enrere 

(6.800 milions l’any 1997). Aquest increment es deu a la forta activitat desenvolupada en la construcció 

d’autopistes i en els transports aeris. El repartiment sectorial va ser el següent: 547 milions per obres 

excepcionals (sobretot en l’estret del Gran Belt a Dinamarca), 1.736 pels ferrocarrils, 3.541 per les 

carreteres i autopistes i 2.064 milions pel transport aeri i marítim.  

La xifra relativament modesta registrada en els transports ferroviaris s’explica pel fet que alguns grans 

projectes (TGV belga i TGV mediterrani) s’aproximaven a la seva culminació mentre que altres es trobaven 

en les seves primeres fases de planejament. En quant a Espanya, els préstecs firmats aquell any per a aquell 

sector eren bàsicament per a projectes de modernització.  

Els préstecs a favor dels transports per carretera i autopista  van implicar noves construccions per tota la UE 

i la modernització de varies parts de la xarxa (sobretot a Itàlia i França). El sector dels transports aeri i 

marítim va presumir també d’un fort increment en les seves inversions. Més de la meitat del total (uns 

1.150 milions) es van destinar a la renovació i expansió de les flotes aèries de set Estats membres de la Unió 

i a la construcció i ampliació d’alguns aeroports de la UE, entre els quals hi havia el de Madrid.  

L’any 2000 l’activitat del BEI a favor de les XTE va ascendir a 8.100 milions d’euros (gairebé un 20% menys 

que els diners prestats l’any anterior). 6.600 d’aquests es van destinar dins la UE repartits en els diferents 

sectors de la següent manera: 4.000 milions pels transports, 400 milions per l’energia i 2.200 per a les 

telecomunicacions. Dos terços dels projectes finançat s’ubiquen en les zones de desenvolupament regional 

(sobretot a Grècia, Espanya i Portugal, països que absorbeixen més de la meitat del total.  

Aquest mateix any es van destinar 1.500 milions d’euros als països candidats a la membraria. En aquests 

països hi havia una important necessitat de rehabilitar i desenvolupar les infraestructures de comunicació. 

Aquests diners es van destinar principalment a projectes de carreteres, autopistes o ferrocarrils situats en 

els corredors prioritaris i a inversions portuàries i xarxes de telecomunicacions (inclosa la telefonia mòbil).  

En la figura següent, es veu la distribució de les XTE dins la UE (ombrejat de color més clar) i els corredors 

(color blau cel) impulsats en els països candidats a l’adhesió (ombrejats amb un to més fosc). Aquests 

corredors, els quals seran tractats en profunditat a l’apartat 3 d’aquesta tesina, van ser un punt clau per a 

possibilitar l’entrada d’aquests països a la Unió Europea.  
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Figura 1. Operacions de finançament del BEI a favor de les xarxes Transeuropees i corredors de transport de països 

veïns entre 1993 i 2000
1
  

A principis de l’any 2001 es va celebrar un col·loqui sobre el tema “El desenvolupament de les Xarxes 

Transeuropees de Transport” (Estrasburg, 14 de febrer de 2001). El Vicepresident del BEI, Sr. Francis Mayer, 

va resumir les conclusions extretes d’aquest col·loqui: 

“- El desenvolupament de les XTE de transport hauran de seguir ocupant un lloc primordial entre les 

prioritats de la Unió tenint en compte la necessitat d’esmenar la creixent saturació de les principals artèries 

europees i preparar l’ingrés dels nous Estats membres. 

- Encara que és indispensable mantenir un elevat nivell d’inversió, aquesta s’haurà d’orientar 

qualitativament cap a projectes tendents, no a la creació de nous enllaços, sinó sobretot a un millor 

aprofitament dels enllaços ja existents (en particular atribuint al ferrocarril una major participació en el 

transport de mercaderies).  

- Respecte això, s’haurà d’orientar igualment la inversió cap al desenvolupament cap a sistemes de 

transport intel·ligents [...]. 

                                                             
1 Font Fig.1: Banc Europeu d’Inversions, El Grupo BEI en el año 2000 
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- L’amplitud de les inversions necessàries continuarà exigint una considerable implicació del sector privat 

per via de consorcis públic-privats [...]. 

- Tant els Estats membres com els actors econòmics del sector hauran d’incorporar la dimensió 

mediambiental al nivell estratègic de les seves reflexions i de la definició de la seva política d’inversions 

prioritàries. Això significa en particular, que en el futur s’hauran de practicar unes tarifes d’usuari que 

reflecteixin els costos reals del transport, sense oblidar els seus efectes indirectes sobre el medi ambient, la 

seguretat i el consum energètic.“2 

Així doncs, aquests van ser els objectius marcats pel grup BEI en quant al procediment del 

desenvolupament de les XTE a partir de l’any 2001. El Sr. Ewald Nowotny, responsable dels finançaments 

del BEI a favor de les xarxes Transeuropees, va recalcar que, encara que no es podria superar la inversió 

pública en l’àmbit de les XTE, calia una participació per part del sector privat per a aconseguir els objectius 

que la Unió s’havia proposat. Tot i això, confirmava que el BEI seguiria contribuint amb els recursos que es 

necessitessin.  

L’any 2001 es va mantenir l’elevat nivell d’activitat a favor de les XTE dina la Unió, amb 5.100 milions 

d’euros per a les xarxes de transport i 1.000 milions per a les xarxes de telecomunicacions. En l’àmbit del 

transport cal citar la construcció de línies ferroviàries d’alta velocitat a França, Itàlia i els Països Baixos; la 

millora de les xarxes de carreteres a vuit països; el reforçament de les infraestructures aeroportuàries a 

Alemanya, Espanya, Gran Bretanya, Irlanda i Portugal i l’ampliació i modernització de les infraestructures 

portuàries.  

En els països candidats, tan necessitats de finançament per a la rehabilitació i desenvolupament de les 

infraestructures, els préstecs per a les XTE de transport i telecomunicacions van sumar 1.000 milions 

d’euros per a trams de ferrocarril, carretera o autopista inscrits en els corredors prioritaris, així com per 

xarxes de telecomunicacions o de telefonia mòbil.   

Com s’havia fixat com a objectiu principal al col·loqui d’Estrasburg a principis d’aquest mateix any, el BEI va 

contribuir en la revitalització del tren. Aquest mode de transport havia consagrat 12.300 milions (en 

comparació amb 12.600 milions per a xarxes d’autopistes) en els cinc anys previs. L’any 2001 el BEI va 

finançar dues iniciatives d’especial importància que figuraven entre els catorze projectes prioritaris: el TGV 

Europa-Est i l’HSL Zuid als Països Baixos.  

Per tal de preparar l’ingrés dels països candidats, el BEI va dedicar al sector dels transports un 40% del seu 

finançament (els préstecs totals ascendien a 2.659 milions d’euros). Els projectes realitzats principalment 

van ser: augment de les capacitats i rehabilitació de la xarxa ferroviària, modernització de nombrosos trams 

de carreteres regionals, construcció d’autopistes, ponts sobre el Danubi, etc. Veiem els corredors en els que 

es va invertir aquell any en la imatge següent. Apart, la disponibilitat d’unes modernes estructures de 

telecomunicacions condicionava les activitats econòmiques d’aquests països. L’existència d’uns medis de 

comunicació efectiva era indispensable per a atreure noves inversions estrangeres. Per tal d’aconseguir 

aquestes inversions, sobretot del sector privat (era una altra de les metes fixades al col·loqui d’Estrasburg) , 

el BEI va prestar 423 milions per a la millora dels enllaços fixos i mòbils en set països candidats a la 

membraria.  

                                                             
2 Coloquio sobre el tema “El desarrollo de las Redes Transeuropeas de Transporte”, El Grupo BEI en el año 2000, Grupo 
Europeo de Inversiones.  
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Figura 2. Préstecs firmats per als 

corredors de transport prioritaris en els 

països candidats de l’Europa Central i de 

l’Est l’any 2001.3  

 

 

Al 2002 l’activitat de préstec a favor de les XTE i altres infraestructures d’interès europeu a l’interior de la 

UE es va saldar amb un total de 7.500 milions d’euros per a xarxes de transport i telecomunicacions. En 

l’àmbit del transport destaquen especialment les següents operacions: construcció de línies ferroviàries 

d’alta velocitat com per exemple l’enllaç entre Milan i Bolonya; diverses millores de les xarxes de carreteres 

i autopistes com per exemple la construcció d’una autopista entre Pamplona i Logroño; el reforçament de 

les infraestructures aeroportuàries de Madrid, Munich, Düsseldorf, etc.; l’expansió i modernització de les 

infraestructures portuàries de Barcelona i València, Amsterdam, Porto... Per altra banda, es van consagrar 

300 milions d’euros a xarxes de telecomunicacions mòbils o per satèl·lit a Espanya, Grècia i Bèlgica.  

En quant a les inversions realitzades aquest any als països candidats a l’adhesió, el BEI va firmar contractes 

per les XTE per valor de 1600 milions. Aquesta xifra es desglossa de la següent manera: 1.100 milions per a 

carreteres i autopistes (Polònia, Romania, República Txeca, Eslovènia, Hongria i Letònia), 270 milions per a 

infraestructures portuàries, aeroports o de gestió de trànsit aeri, 100 milions per al transport ferroviari i 

fluvial (sobretot a Hongria i Romania) i 52 milions per a un projecte de telefonia mòbil a Eslovènia.  

La suma de préstecs firmats durant el 2003 per a projectes de les XTE dins la Unió va ascendir a 7.800 

milions d’euros. En el sector dels transports, els principals finançaments dins la UE van recaure 

especialment en els següents tipus d’iniciatives: construcció de ferrocarrils d’alta velocitat (per exemple 

l’enllaç entre Londres i Fawkham Junction, o la nova línia Madrid-Barcelona); millora de les xarxes de 

carreteres i autopistes, incloent la construcció de varies autopistes a Espanya i Portugal; reforçament 

                                                             
3 Font Fig.2: Informe sobre la actividad 2001, del BEI el Grupo BEI, Banco Europeo de Inversiones. 
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d’infraestructures aeroportuàries a Madrid, Munich i Hamburg i ampliació o modernització 

d’infraestructures portuàries de ports d’Itàlia, Espanya (Barcelona, Sagunto i las Palmas) o el port de 

Brussel·les.   

Als països candidats es van invertir gairebé 1.500 milions en XTE de transport: 1.000 milions per carreteres i 

autopistes a Polònia, Romania, República Txecoslovaca, Hongria i Bulgària; 280 milions per a 

infraestructures portuàries i aeroportuàries (República Txeca) i 200 milions per als ferrocarrils d’Hongria i 

Eslovènia.  

Aquell any es va invertir per a les XTE dins la UE recentment ampliada gairebé 8.000 milions d’euros 

(exactament van ser 7.970 milions). Seguint amb el costum, el sector del transport va ser el més afavorit, 

enduent-se 6.600 milions. Les principals operacions de finançament van ser: construcció de línies 

ferroviàries d’alta velocitat (Milan – Nàpols, Barcelona – Madrid...); adequació de les xarxes de carreteres i 

autopistes, incloent en particular la construcció de trams d’autopista a Irlanda, Grècia, Polònia i Alemanya; 

modernització de les infraestructures aeroportuàries de Madrid, Rossly, Munich i Estocolm; i la expansió o 

modernització d’algunes infraestructures portuàries (construcció d’una nova terminal de contenidors a 

Rotterdam, el port comercial de Le Havre, Aveiro, Barcelona i Trelleborg).  

L’any 2004 només quedaven dos països a la llista de sol·licitants d’adhesió: Romania i Bulgària. Aquest últim 

va rebre un préstec de 20 milions d’euros per a la construcció d’un pont combinat per a trànsit viari i 

ferroviari en el corredor IV entre Vidin (Bulgària) i Calafat (Romania). 

Com feia ja molt temps que es plantejava, aquell any el BEI va impulsar les relacions púlic-privades (en 

anglès Public Private Partnership o PPP). Les PPP  representaven un plantejament relativament innovador 

de cara a la construcció d’infraestructures i la prestació de serveis públics. El seu principal avantatge 

consistia en els guanys d’eficàcia i d’eficiència que es generaven a l’assignar cada un dels riscos d’un 

projecte al més apte per a encarregar-se de la seva gestió. Els riscos constructius i operacionals corrien per 

compte del soci privat i les autoritats públiques es comprometien a establir i mantenir un marc legal i 

econòmic equilibrat durant tota la vida del projecte. Encara més, gràcies a les PPP les autoritats públiques 

podien crear infraestructures de servei públic esglaonant la càrrega de la seva inversió a llarg termini.  

L’any 2005 els préstecs del BEI per a XTE de transport van superar els 7.400 milions d’euros. La meitat 

d’aquest pressupost va recaure sobre les xarxes prioritàries fixades l’any anterior. Més del 40% va 

correspondre als ferrocarrils, 38% als transports viaris i la resta a infraestructures marítimes. En quant als 

préstecs dins el nostre país, el BEI va prestar 1.100 milions per a l’AVE Madrid-Barcelona-Figueres, que 

compren la construcció i posta en servei d’una nova línia de tren d’alta velocitat de 744 km fins la frontera 

francesa. Les previsions del BEI eren arribar a invertir, amb els anys, fins a 2.500 milions en aquesta obra, el 

major préstec mai concedit pel BEI a un sol projecte. Aquell mateix any també es van millorar els enllaços 

entre Europa Central, la Unió i Rússia.  

L’any 2006, quan el BEI ja portava invertits 77.000 milions d’euros en les xarxes Transeuropees, el Banc va 

consagrar a les XTE de transport 7.300 milions. El 43% per a projectes viaris, el 38% per a projecte de 

ferrocarrils i el 19% restant a ports i aeroports. Els préstecs a Espanya van sumar 2.900 milions d’euros i van 

contribuir en la continuació de la línia de ferrocarril d’alta velocitat Madrid-Barcelona-Figueres, en la línia 

d’AVE Còrdova-Màlaga i a diverses feines d’adequació de la xarxa viaria del País Basc. A Polònia, el BEI va 

prestar 300 milions per a la construcció i rehabilitació d’itineraris d’autopista en la part occidental del país 

amb la finalitat de millorar els enllaços i l’accessibilitat respecte els altres Estats Membre de la UE.  
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Per a donar suport a la Iniciativa de Creixement i complir l’objectiu fixat de dedicar 75.000 milions d’euros 

al finançament de grans xarxes d’infraestructures durant el període 2004-2013, l’any 2007 el préstec total 

va ser de 7.400 milions d’euros (xifra que es troba en consonància plena amb l’objectiu assenyalat). Aquest 

préstec va seguir el següent repartiment: 3.300 milions per al ferrocarril (la prioritat d’aquest sector anava 

en augment), 2.700 milions per a les carreteres, 630 per a l’aviació, 434 per a la navegació marítima  436 

per a infraestructures de diferents menes. L’activitat a España va ser especialment intensa, amb un total de 

2.200 milions d’euros, que inclouen els projectes de ferrocarril d’alta velocitat Còrdova–Màlaga i Madrid–

Valladolid. El BEI aquest any va adjudicar 686 milions d’euros per a l’ampliació de les XTE de transport als 

països en vies d’adhesió.  

Encara que els objectius tradicionals de l’activitat del Banc en el sector del transport conserven la seva 

vigència, el nou i complex context polític que va néixer de la necessitat de combatre el canvi climàtic 

evolucionava amb rapidesa. Això va impulsar al Banc a formular noves prioritats de transport l’any 2007. El 

Banc va decidir finançar l’adquisició de bucs, material rodant ferroviari i vehicles per a sistemes de 

transport urbà posant especial atenció a la seva utilitat de cara a la lluita contra el canvi climàtic. En canvi, 

la compra d’avions a partir d’ara només es finançarà en casos excepcionals i a condició de poder acreditar 

l’existència d’un considerable valor afegit. Això es justifica amb l’eficàcia per part del sector privat en 

gestionar el sector dels transports aeris. Com a conseqüència, el BEI invertirà a partir d’aquest moment en 

contades ocasions en aquest camp.  

El BEI va seguir invertint en les XTE de transport tal i com havia fet en els últims tretze anys. Aquest cop es 

van prestar 9.800 milions d’euros per a projectes de transport vinculats a les XTE dins la UE; 3.200 

d’aquests van recaure sobre projectes prioritaris definits per la Comissió Europea. Respecte l’any anterior, 

el pressupost total invertit en les xarxes de transport va augmentar considerablement (va ser un 38% major 

al de l’any anterior). Aquest increment es va deure a l’augment de demanes dels promotors de projectes a 

causa de les desfavorables condicions de mercat (la crisi econòmica que encara persisteix actualment just 

estava en els seus inicis). Tot i aquests inicis de crisi financera, el BEI estava encara en condicions de 

promoure inversions en les grans xarxes de transport de tota la Unió brindant als promotors de projectes 

dos tipus de productes de risc compartit per a completar els seus préstecs:  

- A principis del 2008, es va inaugurar l’Instrument de Garantia de Préstecs per a Projectes de XTE de 

Transport (les sigles en anglès són LGTT). Aquest Instrument tenia com a objectiu fomentar una major 

participació del sector privat en el finançament de les futures XTE. La garantia aportada pel LGTT consistia 

en una línia de liquiditat contingent concedida per certs bancs comercials per a cobrir els riscs de fluctuació 

negativa dels ingressos de trànsit generats per una infraestructura durant els primers cinc anys 

d’explotació. El mecanisme de garantia va ser finançat a parts iguals pel BEI i per la Comissió Europea. Des 

d’aquest moment aquestes dues entitats van començar a cooperar regularment.    

- El segon d’aquests productes és la Facilitat de Finançament Estructurada (SFF són les sigles en anglès). Es 

tracta d’un mecanisme destinat a adaptar les característiques dels préstecs del BEI a les necessitats de les 

grans iniciatives infraestructurals, facilitant ajuda a projectes i promotors que en altres condicions haurien 

quedat exclosos del finançament. L’oferta del SFF consisteix en préstecs prioritaris i garanties, préstecs 

subordinats i garanties i finançament mezzanine (és un terme financer que designa el deute de major risc, 

el desenvolupament del quan està subjecte al deute sènior; per això, aquest tipus de deute és més arriscat  

així com més lucratiu).   

L’any 2008 el BEI va concedir 1.600 milions d’euros per a projectes de transport en el marc de SFF i la 

dotació del LGTT va tenir un valor de 1.000 milions.. 
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L’any 2009 el BEI va prestar un import de 11.900 milions d’euros per a XTE i grans corredors europeus de 

transport, un 20% més que en l’any anterior. Aquest any el ferrocarril va absorbir un total de 3.200 milions 

(un 32% més que l’any anterior); els préstecs per a projectes viaris de XTE van sumar 4.500 milions; al 

sector aeri se li van destinar 1.700 milions i al de navegació marítima, ports, terminals de contenidors i vies 

d’aigua interiors uns altres 1.000 milions d’euros.  Els 1.500 milions restants es van destinar a projectes fora 

de la Unió Europea.  

Aquest any els projectes de PPP van representa el 9% dels finançaments per al sector del transport. La 

Comissió Europea i els Estats Membre de la UE van encomanar al Banc la creació d’un Centre Europeu de 

Perícies de PPP. La missió d’aquest centre consistia en facilitar la posada en comú de les experiències i les 

“millors pràctiques” en matèria de PPP, ajudar en la preparació dels projectes i oferir serveis consultius als 

promotors públics de projectes prioritaris de les XTE de transport.  

Un dels projectes dins el grup de XTE de transport més importants d’aquest any va ser la nova terminal del 

port de Barcelona. La relació entre l’Autoritat Portuària de Barcelona i el BEI havia començat ja feia 20 anys. 

Durant aquest temps es va forjar una cooperació basada en el diàleg i la confiança mútua que va permetre 

que aquest port especialitat en la càrrega general i en mercaderies canalitzi el 77% del comerç exterior 

marítim de Catalunya i el 23% del d’Espanya. Durant la primera dècada del nou segle es van realitzar 

importants projectes d’ampliació per a adaptar la seva capacitat i millorar la seva posició competitiva. En 

aquest procés el BEI va invertir fins a 539 milions d’euros. L’any 2009 es va firmar l’últim paquet financer, 

que fa referència a les inversions a realitzar fins al 2012, i incloïa la segona fase de la terminal i l’ampliació 

de varies instal·lacions del Moll Sud.  

L’any 2010 el BEI va prestar 7.800 milions d’euros a favor de les xarxes de transport europees. Si comparem 

aquesta xifra amb la de l’any anterior veurem que els préstecs signats han disminuït en un 34%. Els préstecs 

del BEI destinats a XTE són generalment d’elevada quantia ja que donen suport a projectes d’inversió de 

gran escala. Quan aquests projectes es suspenen temporalment, tal i com va passar a causa de la crisi 

econòmica i financera, la diferència entre les xifres dels préstecs del Banc d’un any per l’altre poden 

resultar considerablement inferiors. Tot i això, els ferrocarrils, les autopistes i les vies de navegació seguien 

sent importants per la seva contribució essencial en el funcionament del mercat interior i per ser uns 

elements fonamentals de la competitivitat de la indústria i dels serveis europeus.  

Aquell any, per primera vegada, els projectes ferroviaris van registrar un major finançament que les 

inversions fetes en el sector de les carreteres. El finançament del Banc per a projectes ferroviaris va 

ascendir a 4.100 milions d’euros, amb un augment del 30% respecte al 2009 i és justament un 53% dels 

préstecs a les XTE en el 2010. Els trens d’alta velocitat van tenir un important paper, amb casi 2.000 milions 

en préstecs destinats a la construcció de línies ferroviàries d’alta velocitat a Espanya i Portugal i a la secció 

tirolesa de l’enllaç ferroviari de Brenner a Àustria. Els projectes de carreteres van totalitzar 2.500 milions. El 

finançament del BEI per al transport sostenible, incloent el transport urbà, va registrar un augment arribant 

als 900 milions d’euros. Una bona part d’aquest pressupost (125 milions) es va destinar a la construcció de 

dues noves rescloses en vies de navegació interior a Valònia, dos projectes ubicats en el corredor 

transeuropeu prioritari Rin/Mosa-Meno/Danubi.  
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ANNEX 2. PAÏSOS DE L’EST:  

1. Valoració global: comparativa de l’ajuda financera prèvia a l’entrada a la Unió Europea 
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Figures 3, 4, 5, 6 i 7. Gràfics on es reflecteixen les quantitats invertides pel BEI en cada país candidat a l’entrada a la 

Unió Europea en milions d’euros entre els anys 1997 i 2003. 

2. Creixement percentual de les variables econòmiques estudiades a l’apartat 3 

 

2.1. Hongria 

Es presenten a continuació l’evolució percentual acumulada any a any de les variables econòmiques (PIB, 

deute públic, importacions i exportacions) estudiades a l’Apartat 3. 

 

Figura 8. Evolució del PIB, del deute públic i de la inversió (préstec) feta per part de la UE a Hongria entre 2000 i 2008 

en tant per cent acumulat (cada any respecte l’any anterior) 

La taula mostra que les tres variables presenten un creixement continuat bastant proporcional. Mentre que 

el PIB i el deute públic tenen un creixement bastant monòton i no s’aprecia ninguna canvi significatiu l’any 

2004 (que va ser quan Hongria va aconseguir adherir-se a la UE); la inversió feta per part de la UE sí que va 

augmentar significativament un cop el país va aconseguir la membraria. Tot i això, aquesta última variable 

presenta una diferència respecte les altres dues estudiades: no presenta un creixement continuat: l’any 

2006 el país va rebre un 22% menys de la inversió rebuda l’any anterior; tot i això el PIB del país va 

augmentar en un 1% aquell any.  
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Figura 9. Creixement de les importacions i exportacions any a any, en tant per cent, a Hongria, entre 2000 i 2008 

Tant les importacions com les exportacions van augmentar significativament un cop el país va entrar a la 

Unió Europea. Com s’ha dit abans, això es va produir gràcies al canvi de política exterior i a la supressió de 

les barreres i taxes comercials. En els anys previs a l’adhesió a la UE, el creixement de les importacions i 

exportacions era en mitja d’un 7% i 8% anual respectivament. Aquesta xifra va augmentar a un 12% i 14% 

respectivament durant els cinc primers anys que el país va formar part de la Unió.    

2.2. Polònia 

 

 

Figura 10. Evolució del PIB, del deute públic i de la inversió (préstec) feta per part de la UE a Polònia entre 2000 i 2008 

en tant per cent acumulat (cada any respecte l’any anterior) 

Percebem que en valor absolut les tres variables mostren un creixement bastant constant. El PIB i el deute 

públic s’estabilitzen (i fins i tot arriben a minvar una mica) entre 2002 i 2004. Tot i això aquests dos 

paràmetres creixen regularment a partir de l’adhesió a la Unió Europea.  

El cas dels préstecs rebuts per part del Banc Europeu és una mica diferent, doncs presenta una disminució 

l’any 2006. Aquest fet es va deure a la crisi financera mundial. Aquell any la Unió Europea no va poder 
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prestar tants diners com en ocasions anteriors ja que la Comunitat, com la resta del món, va patir l’efecte 

de la implacable crisi. Cal emfatitzar que encara que la quantitat prestada l’any 2006 va ser un 6% inferior a 

la de l’any anterior, el PIB va incrementar en un 12% i el deute públic es va mantenir en un nivell de 

creixença bastant similar al dels anys anteriors (un 10%).  

 

Figura 11. Creixement de les importacions i exportacions any a any, en tant per cent, a Polònia, entre 2000 i 2008 

En els anys previs a l’adhesió a la UE, el creixement de les importacions i exportacions era en mitja d’un 4% 

i 11% anual respectivament. Aquesta xifra va augmentar a un 19% i 20% respectivament durant els cinc 

primers anys que el país va formar part de la Unió.  

2.3. República Txeca 

   

 

Figura 12. Evolució del PIB, del deute públic i de la inversió (préstec) feta per part de la UE a la República Txeca entre 

2000 i 2008 en tant per cent acumulat (cada any respecte l’any anterior) 

La taula mostra que el creixement del PIB i el del deute públic és continuat i bastant proporcional. 

Mentrestant, s’observa que el creixement de les inversions fetes per part de la UE no és constant.  
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Presenta unes grans davallades l’any 2004, 2006 i 2008. Tot i això,  cal destacar que en tots els moments en 

què les inversions van decréixer, el PIB va seguir creixent. S’ha d’afegir també que un cop la República 

Txeca es va adherir a la Unió Europea i fins l’any 2007 el creixement del PIB va ser aproximadament d’un 

12% anual. El deute públic creixia exactament amb el mateix percentatge anual. Finalment, entre els dos 

últims anys estudiats, el creixement del PIB s’accentua, fins a arribar a un 17% i el del deute públic rebaixa 

la seva taxa de creixement arribant a un 7%.  

 

Figura 13. Creixement de les importacions i exportacions any a any, en tant per cent, a la República Txeca, entre 2000 i 

2008 

Tant les importacions com les exportacions van augmentar significativament l’any abans de l’adhesió del 

país a la Unió Europea. Durant aquest any previ la major part de les normatives de comerç exterior ja van 

començar a desaparèixer. Aquest canvi de la política interior va afavorir que les importacions i exportacions 

creixessin durant el 2003 un 6% en ambdós casos. Durant els cinc anys següents, en els quals el país ja 

formava part de la UE, aquestes xifres van augmentar fins a un 16 i 18% respectivament.  

2.4. Eslovàquia 

 

Figura 14. Evolució del PIB i del deute públic a Eslovàquia entre 2000 i 2008 en tant per cent acumulat (cada any 

respecte l’any anterior) 
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Figura 15. Evolució de la inversió (préstec) feta per part de la UE a Eslovàqui entre 2000 i 2008 en tant per cent 

acumulat (cada any respecte l’any anterior) 

La primera taula mostra que tant el PIB com el deute públic presenten un creixement continuat bastant 

proporcional. El creixement del deute públic presenta un pic l’any 2004. Es repeteix el comportament que 

s’ha observat amb els països anteriorment estudiats: el primer any com a membre de la UE coincideix amb 

l’arribada de la crisi econòmica mundial.  

Com s’ha explicat uns paràgrafs abans, el PIB passa de portar un ritme de creixement de l’11% anual abans 

de l’entrada del país a la Unió Europea a un 17% cada any un cop va aconseguir la membraria. D’altra 

banda, l’augment relatiu del deute públic anual era del 8% abans i després d’entrar a la Comunitat. Aquest 

és un aspecte important que afavoreix al desenvolupament d’un país, doncs cada any el seu PIB creix a un 

ritme major al del deute públic. Aquest fet indica una tendència a poder acabar eliminant el deute públic 

del país.  

D’altra banda, s’ha analitzat el creixement de la inversió feta per part de la UE a Eslovàquia. Aquests 

préstecs van ser bastant constants entre els anys 2003 i 2006, però molt variable en els dos últims anys de 

l’estudi. És per això que s’ha separat aquesta corba de la gràfica anterior, doncs a causa de l’important pic 

dels últims anys costava apreciar les altres variables. Si relacionem aquests pressupostos amb el creixement 

del PIB observem que tot i que la inversió es manté bastant constant, el PIB augmenta molt 

considerablement. Aquest fet ens porta a la conclusió que el país és prou fort per evolucionar positivament 

sense l’ajut econòmic de la Unió Europea. Però encara que econòmicament Eslovàquia fos un país fort, 

necessitava entrar a la Unió Europea per a compartir la seva política de mercat comú. Veurem aquest fet en 

les taules següents.  
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Figura 16. Creixement de les importacions i exportacions any a any, en tant per cent, a Eslovàquia, entre 2000 i 2008 

En els anys previs a l’adhesió a la UE, el creixement de les importacions i exportacions era en mitja d’un 

15% anual en els dos casos. Aquesta xifra va augmentar a un 20% i 22% respectivament durant els cinc 

primers anys que el país va formar part de la Unió.    

Tal i com s’ha expressat anteriorment, aquest creixement en el cas d’Eslovàquia ve relacionat principalment 

pel canvi de política de comerç extern lliure de restriccions. També la inversió feta en els corredors 

Transeuropeus (sobretot en el camp de les carreteres) va afavorir a aquest augment de les importacions i 

exportacions amb tercers països de la UE.  

2.5. Romania 

 

 

Figura 17. Evolució del PIB i del deute públic a Romania entre 2003 i 2011 en tant per cent acumulat (cada any respecte 

l’any anterior) 
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Figura 18. Evolució de la inversió (préstec) feta per part de la UE a Romania entre 2003 i 2011 en tant per cent 

acumulat (cada any respecte l’any anterior) 

La primera taula mostra que tant el PIB com el deute públic presenten un creixement continuat bastant 

proporcional. El creixement del deute públic presenta un pic l’any 2008. Tal i com ja s’ha especificat unes 

línies amunt, la crisi econòmica mundial va afectar a Romania sobretot a partir de l’any 2009, per això el 

creixement del Producte Interior Brut es va veure limitat.  

L’evolució econòmica del país difereix considerablement respecte els altres quatre països estudiats. Encara 

que la comparació directa entre els cinc països es farà correctament al capítol següent, podem observar 

que a Romania el PIB creixia més ràpidament durant els anys previs a l’adhesió a la Unió (un 22% anual 

abans de l’any 2007 i un 2% després de l’entrada a la UE). Podem trobar dos raons que expliquen aquest fet 

i que estan directament relacionades: la Unió Europea no va prestar tants diners a Romania com ho va fer 

als altres quatre països estudiats un cop el país es va adherir a la Unió, i el moment d’aquesta adhesió va 

coincidir totalment amb la crisi econòmica i conseqüentment el PIB es va veure desestabilitzat. Podem 

relacionar el primer motiu amb el segon fàcilment: la UE va prestar menys diners aquells anys ja que el 

continent sencer estava patint la crisi mundial i conseqüentment la Unió rebia menys fons econòmics dels 

Estats Membre.  

De manera totalment contrària, el creixement del deute públic sí que augmenta la seva velocitat un cop el 

país va aconseguir la membraria. Com s’ha esmentat anteriorment el canvi és tal que passa de créixer amb 

una velocitat del 10% anual a una de més del 30%. Aquest és un aspecte que cal tenir molt en compte, 

doncs aquest important canvi de ritme de creixement implica que el PIB creix a menor ritme que el deute 

públic. Aquest fet pot afavorir a un subdesenvolupament del país i indica que, si es segueix amb aquesta 

tendència, no serà possible eliminar el deute públic de l’Estat.  

D’altra banda, s’ha analitzat el creixement de la inversió feta per part de la UE a Romania. Aquests préstecs 

van ser molt diversos en tot el període estudiat. És per això que s’ha separat aquesta corba de la gràfica 

anterior: a causa de la important variabilitat. Costa relacionar aquests préstecs amb el creixement del PIB, 

doncs ni els signes ni els ritmes de creixement són iguals en la major part dels anys estudiats. Per exemple: 

l’any 2005 el PIB va créixer un 31% respecte l’any anterior, mentre que la inversió es va multiplicar per 

onze; i quan la inversió va disminuir en un 74% l’any 2007, el PIB del país va augmentar en més d’un 25%. 

Podem concloure que en aquest cas les dues variables no es podran relacionar i conseqüentment caldrà 

trobar raons paral·leles que expliquin el desenvolupament econòmic del país.  
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Figura 19. Creixement de les importacions i exportacions any a any, en tant per cent, a Romania, entre 2003 i 2011 

Contràriament al que s’havia observat en el comportament d’aquestes variables en els altres països, en el 

cas de Romania el ritme de creixement tant de les importacions com de les exportacions va disminuir amb 

l’entrada del país a la UE. Amb la retirada dels aranzels durant els primers anys de segle, el ritme de 

creixement de les importacions i exportacions va ser del 25% i del 17% respectivament entre els anys 2003 i 

2007. Aquests percentatges són molt alts i sobretot tenint en compte que el país encara no era membre de 

la UE. Aquestes xifres van disminuir a un 4% i 12,5% respectivament durant els quatre primers anys que el 

país va formar part de la Unió. Tal i compassava amb el desenvolupament del PIB, tant les importacions 

com les exportacions van caure dràsticament l’any 2009. Així doncs, podem esperar que la davallada del 

Producte Interior Brut fos, en part, a causa de la caiguda de les relacions comercials internacionals.  
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ANNEX 3. COMPARACIÓ 

1. Inversió en infraestructures de transport 

Als gràfics següents es poden observar la part dels pressupostos que el Banc Europeu d’Inversions que es 

van destinar al sector de les infraestructures de transport, i paral·lelament, les inversions que cada país va 

reservar per a aquest camp (s’inclouen en aquestes les quantitats rebudes per part de la UE).  

 

Figura 20. Inversions en infraestructures de transport per part de la UE i les totals del país entre 2000 i 2010 a Hongria 

Dels mes de 34.500 milions d’euros que el govern d’Hongria va decidir invertir en les infraestructures de 

transport del seu territori, menys de 2500 milions van ser aportats per la UE, i en concret, pel Banc Europeu 

d’Inversions. Aquesta quantitat és només un 7% de les inversions totals del país. S’observa en el gràfic que 

els préstecs que la UE va fer al país per al camp de les infraestructures de transport són d’imports molt 

variables: amb una quantitat nul·la els anys 2000 i 2004 i una màxima de 630 milions l’any 2006. Per part 

del govern del país, va començar a destinar més fons al sector a partir de l’any 2005; doncs s’havia acordat 

que, amb després de l’adhesió a la UE l’any 2004, el país hauria de millorar les condicions tècniques de les 

infraestructures de transport del seu territori, posant especial atenció a les que coincidien amb rutes 

transeuropees.  

 

Figura 21. Inversions en infraestructures de transport per part de la UE i les totals del país entre 2000 i 2010 a Polònia 

En el cas de Polònia, la UE va contribuir en major part en els pressupostos destinats a les infraestructures 

de transport. Concretament, dels 34.550 milions que es van destinar al sector, el BEI en va finançar el 31%. 

Si s’analitzen les quantitats invertides pel BEI percentualment, es troba que les majors quantitats van ser 
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invertides abans de l’entrada del país a la UE; arribant a prestar més del 50% del que el país va invertir en 

les infraestructures entre 2001 i 2003. Aquestes fortes inversions per part de la Unió es van realitzar 

simplement per a assegurar que les xarxes de transport del país complien els estàndards europeus.  

 

Figura 22. Inversions en infraestructures de transport per part de la UE i les totals del país entre 2000 i 2010 a la 

República Txeca 

La Unió Europea va prestar a la República Txeca més de 4.550 milions d’euros per a projectes relacionats 

amb les infraestructures de transport en el període estudiat. Aquesta quantitat representa el 22% del que 

el govern del país va invertir en el sector, en total més de 20.500 milions. Tal i com s’ha vist amb el cas 

anterior estudiat, proporcionalment els préstecs del BEI van ser majors durant els anys previs a l’adhesió, 

arribant a cobrir el 71% de les inversions totals l’any 2002.  

 

Figura 23. Inversions en infraestructures de transport per part de la UE i les totals del país entre 2000 i 2010 a 

Eslovàquia 

Eslovàquia no va ser tan afortunada com els dos últims casos estudiats: la UE només va finançar el 9% de 

les inversions en les infraestructures de transport. En repetides ocasions el país no va ser ajudat 

econòmicament per part del BEI per a finançar les seves infraestructures. El país hi va invertir un total de 

6.240 milions d’euros entre 2000 i 2010.  
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Figura 24. Inversions en infraestructures de transport per part de la UE i les totals del país entre 2000 i 2010 a Romania 

Dels 23.350 milions d’euros que el govern de Romania va destinar a les infraestructures de transport del 

seu terreny, la UE només en va finançar 2.650 milions, quantitat que equival al 11% del pressupost total. 

També en aquest cas la major part dels préstecs europeus es van rebre durant els anys previs a l’entrada 

del país a la Unió. Van destinar-se a la preparació de les xarxes de transport per a poder apropar-se als 

estàndards europeus. En el cas de Romania es va haver de construir noves rutes ja que les densitats de les 

seves xarxes eren molt baixes. Entre 2007 i 2010, període d’anys estudiats en què el país ja formava part de 

la UE, el BEI només va prestar 300 milions d’euros, el que equival a un 2% del que el país va invertir amb 

fons propis.  

S’ha comprovat, per als cinc països estudiats, que els préstecs del BEI per al sector de les infraestructures 

de transport són molt limitats (d’imports molt reduïts) comparat amb les inversions dels propis Estats i molt 

variables en el temps. És per aquest motiu que no s’han introduït com a variables a tenir en compte en 

l’estudi del capítol 4.  

2. Relació entre algunes variables econòmiques i estructurals 

Es presenten a continuació totes les regressions lineals estudiades a l’apartat 4.2.  

2.1. Hongria 

 

1. PIB - Préstecs de la UE 

R2 0,85 

Estadístic F (graus de llibertat) 46,4 (1 i 7) 

p-valor 2,5x10-4 

Estadístic t per a la variables dependent 6,3x10-5 

Estadístic t per a la variables independent 2,5x10-4 

Taula 1. Regressió lineal. PIB – Préstecs de la UE. Hongria, 2000-2008 
 

En el moment en que es pren el Producte Interior Brut com a variable dependent i els préstecs que 
va fer la Unió Europea a Hongria s’obté una relació lineal bastant forta. El  coeficient R2 té un valor 
de 0,85, i l’estadístic F= 46,38 és molt alt (es compara amb el valor tabulat, que és de 5,59 – en els 
anàlisis amb dues variables on no intervinguin les Inversions en infraestructures de transport, 
aquest coeficient serà el mateix ja que busquem un nivell de rellevància del 95% i tractem unes 
dades amb set graus de llibertat). També, el p-valor és d’aproximadament 3x10-4, un altre factor 
que ens condueix a la mateixa conclusió. Acceptem que aquestes dues variables per a Hongria es 
poden relacionar linealment bastant bé. 
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Aquests resultats ens reflecteixen la importància que tenen els préstecs que fa la UE sobre el 
creixement econòmic del país. El desenvolupament d’Hongria no només va estar lligat a l’entrada 
de la UE, però al haver-hi una correlació tan forta entre el seu PIB i els préstecs de la UE podem 
afirmar que l’adhesió a la Unió va afavorir un gran desenvolupament de l’economia del país.  

 
2. Deute públic – Préstecs de la UE 

R2 0,81 

Estadístic F (graus de llibertat) 34,3 (1 i 7) 

p-valor 6,3x10-4 

Estadístic t per a la variables dependent 4,0x10-3 

Estadístic t per a la variables independent 6,3x10-4 

Taula 2. Regressió lineal. Deute públic – Préstecs de la UE. Hongria, 2000-2008 

 

Aquesta segona regressió lineal, amb el deute públic com a variable dependent, no és tan bona 

com l’anterior però els estadístics confirmen que s’aproxima al mateix nivell de significació. En 

aquest cas: R2=0,81, p-valor=6x10-4, F=34,32 (que és major que el que marca la taula per a un nivell 

de confiança de 0,95). Amb aquest p-valor es conclou que el nivell de significació és molt alt i que, 

per tant, la correlació lineal entre aquestes dues variables és afirmativa.  

Es conclou amb aquests resultats que la inversió del país durant el període analitzat va anar molt 

lligada als fons que rebia per part de la UE. Quan la Unió donava més diners al país aquest en 

gastava també una major quantitat en el desenvolupament de les infraestructures, de les zones 

rurals i marginals, en l’educació del país i la sanitat, etc.  

 

3. Importacions – Préstecs de la UE 

R2 0,75 

Estadístic F (graus de llibertat) 24,7 (1 i 7) 

p-valor 1,6x10-3 

Estadístic t per a la variables dependent 2,2x10-3 

Estadístic t per a la variables independent 1,6x10-3 

Taula 3. Regressió lineal. Importacions – Préstecs de la UE. Hongria, 2000-2008 
 

Sembla que els préstecs que la Unió Europea va fer al país no van influir tan significativament en el 

ritme de creixement de les importacions. Tot i això, el p-valor és d’un 0,2%, molt inferior al 5% que 

assumirem com a nivell de rellevància. Conseqüentment, encara que el coeficient de determinació 

sigui de 0,75, assumirem que la relació es comporta linealment.  Per a reforçar aquesta idea ens 

ajudarem amb el coeficient F de Fisher, que en el nostre model té un valor de 24,74, valor molt 

més alt que el tabulat. 

Com ja s’havia pogut observar a l’apartat 3, amb la implantació del mercat comú que havia 

establert la UE i l’eliminació dels aranzels a les fronteres, les importacions van poder créixer. 

Alhora, amb aquesta regressió, s’ha pogut comprovar que els préstecs de la UE es van destinar en 

gran part a afavorir les relacions comercials internacionals i nacionals. Principalment es va invertir 

molt en l’empresa mitjana i petita, que normalment és la pionera en quan a la demanda 

d’importacions.  
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4. Exportacions – Préstecs de la UE 

R2 0,73 

Estadístic F (graus de llibertat) 22,9 (1 i 7) 

p-valor 2,0x10-3 

Estadístic t per a la variables dependent 1,2x10-2 

Estadístic t per a la variables independent 2,0x10-3 

Taula 4. Regressió lineal. Exportacions – Préstecs de la UE. Hongria, 2000-2008 

 

Aquesta relació es comporta estadísticament molt similarment a l’anterior realitzada. El nivell de 

rellevància també és d’un 0,2%, R2=0,77 i F=22,94. Tal i com hem conclòs en l’estudi anterior 

podem assumir que hi ha una relació bastant forta entre les dues variables, i encara que el núvol 

de punts és una mica dispers podem assumir que existeix una relació lineal. 

L’explicació i conclusió d’aquesta relació lineal va molt lligada a la que s’ha comentat amb les 

importacions. Com més diners rebia Hongria més invertia en les empreses del seu territori, on 

moltes van poder desenvolupar-se i arribar a comercialitzar a nivell internacional.  

 

5. Importacions – Inversions en infraestructures de transport 

R2 0,10 

Estadístic F (graus de llibertat) 1,8 (1 i 7) 

p-valor 0,21 

Estadístic t per a la variables dependent 4,0x10-3 

Estadístic t per a la variables independent 0,21 

Taula 5. Regressió lineal. Importacions – Inversió en infraestructures de transport.          
Hongria, 2000-2008 

 

Aquesta correlació no es pot aproximar a una recta, només amb el valor del coeficient de 

correlació i el p-valor podem negar que tal relació existeixi.  

Per què no hi ha una relació directa entre les importacions i la inversió en infraestructures de 

transport? Òbviament per a poder moure mercaderies, tant important com exportant, cal tenir 

unes infraestructures de transport prou desenvolupades. L’explicació d’aquesta baixa correlació és 

fàcil: durant els primers anys que Hongria va formar part de la UE (el període que s’està estudiant) 

es va invertir força en aquestes infraestructures. Tot i això, les infraestructures de transport 

impliquen uns projectes molt cars. Conseqüentment la inversió es va anar fent progressivament i la 

major part dels resultats, els projectes acabats, no es poden incloure en aquest període de temps. 

Les importacions durant aquest primers anys com a membre de la UE a Hongria es van dur a terme 

en gran part a través de les antigues infraestructures que ja es tenien.  

 

6. Exportacions – Inversions en infraestructures de transport 

R2 0,08 

Estadístic F (graus de llibertat) 1m7 (1 i 7) 

p-valor 0,23 

Estadístic t per a la variables dependent 0,01 

Estadístic t per a la variables independent 0,23 

Taula 6. Regressió lineal. Exportacions – Inversions en infraestructures de transport. Hongria, 

2000-2008 
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En aquest cas passa exactament el mateix que en la cinquena relació estudiada, així que no existeix 

correlació directe entre les dues variables. 

Tal i com passava amb les importacions, en el cas de les exportacions es repeteix el mateix 

problema: les infraestructures de transport són molt cares i impliquen períodes de temps molt 

llarg. Encara que es va invertir fortament en aquestes just després de l’adhesió, no van ser les 

principals eines que expliquessin l’alt creixement de les importacions, sinó que va ajudar amb molt 

major part el simple fet d’haver entrat a la UE i eliminar els aranzels a les fronteres.  

 

7. Turisme internacional – Préstecs de la UE 

R2 0,10 

Estadístic F (graus de llibertat) 0,3 (1 i 7) 

p-valor 0,63 

Estadístic t per a la variables dependent 3,9x10-7 

Estadístic t per a la variables independent 0,63 

Taula 7. Regressió lineal. Turisme internacional – Préstecs de la UE. Hongria, 2000-2008 

 

Tampoc hi ha cap tipus de relació entre aquestes dues variables, el nivell de rellevància supera el 

60%, per tant està molt lluny del 5% buscat.  

Durant els primers anys que el país va formar part de la UE no es va invertir gaire en el sector aeri, 

sinó que es va millorar molt la xarxa de carreteres. Això explica que la quantitat de turistes que 

visitaven el país no augmentes proporcionalment als préstecs de la UE. Cal destacar que el turisme 

nacional sí que va augmentar considerablement. Aquest tipus de moviment normalment es fan per 

carretera, cosa que l’entrada a la UE i la gran inversió en aquest sector va impulsar el turisme 

nacional.  

 

8. Turisme internacional – Inversions en infraestructures de transport 

R2 0,41 

Estadístic F (graus de llibertat) 6,5 (1 i 7) 

p-valor 0,04 

Estadístic t per a la variables dependent 3,3x10-8 

Estadístic t per a la variables independent 0,04 

Taula 8. Regressió lineal. Turisme internacional – Inversions en infraestructures de transport. 

Hongria, 2000-2008 

 

Aquestes variables no es poden ajustar mitjançant un model lineal però si que comparteixen una 

bona rellevància, amb un p-valor inferior al límit preestablert, p-valor val 3,8%.  

Tant el turisme internacional com les inversions en infraestructures de transport van créixer fins 

mostrar un pic un parell d’any després d’adherir-se a la UE. Ambdues variables van decréixer 

posteriorment. És per això que trobem un nivell de rellevància alt. Tot i això, desglossant les 

inversions per modes de transport veiem que on es va invertir fortament va ser en el sector viari, 

que contribuïa poc en l’augment del turisme internacional. Sí que s’ha de destacar que l’any 2005 

es va invertir fortament en el sector aeri i el turisme va mostrar el seu pic màxim. Tenint en 

compte el temps que es necessita per a modernitzar aeroports i, en concret, construir una nova 

terminal a l’aeroport de Budapest, és bastant improbable que el creixement del turisme fos degut 

a aquesta forta inversió. Així que la relació entre les variables no es pot explicar raonadament.  
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9. Préstecs de la UE – km d’autopistes – km de vies fèrries – nombre d’habitants 

R2 0,80 

Estadístic F (graus de llibertat) 11,9 (3 i 5) 

p-valor 0,01 

Estadístic t per a la variables dependent 
(Préstecs de la UE) 

0,11 

Estadístic t per a la variables independent 
(km d’autopista) 

0,97 

Estadístic t per a la variables independent 
(km de vies fèrries) 

0,73 

Estadístic t per a la variables independent 
(milions d’habitants) 

0,12 

Taula 9. Regressió lineal. Préstecs de la UE – km d’autopistes – km de vies fèrries – nombre 

d’habitants. Hongria, 2000-2008 

Introduïm per primer cop una regressió de múltiples variables. En aquest cas la variable dependent 
són els préstecs que la Unió Europea va fer a Hongria. Les altres tres variables actuen de forma 
independent. 
En aquesta operació el valor del coeficient R2 és de 0,80; estem just al límit per a acceptar que 

existeix una certa linealitat entre les variables. Un altre paràmetre important que cal analitzar és el 

coeficient F. En el cas del nostre estudi s’ha obtingut F=11,86. Aquesta regressió de múltiples 

variables té 3 i 5 graus de llibertat. Amb aquests dos valors i sabent que volem un nivell de 

rellevància del 95%, trobem a la taula estadística un valor per al coeficient de Fisher de 5,41. El valor 

de la nostra regressió múltiple és superior al tabulat, per consegüent podem dir que sí que hi ha 

certa correlació entre les variables, encara que no és de tipus lineal. La variable amb més rellevància 

és el nombre d’habitants del país, mentre que el que ho és menys són els quilòmetres de vies de 

ferrocarrils. Procedirem a eliminar la variable menys significativa, els quilòmetres de vies fèrries, 

amb l’objectiu de comprovar si hi ha una relació més forta entre les variables restants. 

 

10. Préstecs de la UE – km d’autopistes – nombre d’habitants 

R2 0,83 

Estadístic F (graus de llibertat) 20,7 (2 i 6) 

p-valor 2,0x10-3 

Estadístic t per a la variables dependent 
(Préstecs de la UE) 

0,09 

Estadístic t per a la variables independent 
(km d’autopista) 

0,91 

Estadístic t per a la variables independent 
(milions d’habitants) 

0,09 

Taula 10. Regressió lineal. Préstecs de la UE – km d’autopistes – nombres d’habitants. 

Hongria, 2000-2008 

 

Aquesta anàlisi mostra alts nivell de rellevància de la variable independent que compren el nombre 

d’habitants d’Hongria i la variable dependent de l’estudi: els préstecs que va donar la UE per al 

desenvolupament social, econòmic i estructural del país. S’estudiarà aquest cas en particular en la 

següent regressió. En quant a les dades resultants podem dir que l’estadístic F és bastants superior 

al valor tabulat per a 2 i 6 graus de llibertat (20,7 > 5,14) i que el p-valor de la regressió múltiple és 

del 0,2%, per tant aquesta relació compleix els nivells de rellevància que havíem preestablert.  
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Per que fa al coeficient de determinació, el seu valor és de 0,83. Afirmem que la regressió múltiple 

s’ajusta al model lineal. 

 

11. Préstecs de la UE – nombre d’habitants 

R2 0,86 

Estadístic F (graus de llibertat) 48,2 (1 i 7) 

p-valor 2,2x10-4 

Estadístic t per a la variables dependent 2,1x10-3 

Estadístic t per a la variables independent 2,2x10-4 

Taula 11. Regressió lineal. Préstecs de la UE – nombre d’habitants. Hongria, 2000-2008 

 

La relació entre aquestes dues variables es pot aproximar amb una funció lineal (R2=0,86). El p-

valor és de 0,02%, per tant, hem augmentat la rellevància molt considerablement eliminant la 

variable dels quilòmetres d’autopistes del país. El coeficient F de la regressió és gairebé deu cops 

superior al tabulat, factor que també ens impulsa a observar aquesta alta significació. 

El pendent de la recta resultant és negatiu: mentre que els préstecs seguien una tendència 

ascendent, la població del país es reduïa any a any. Sembla que en aquest cas, un dels aspectes 

principals que tenia la UE en el moment d’atorgar els préstecs era el nombre d’habitants del país.  

 

12. Llocs de treball – Préstecs de la UE – PIB 

R2 0,13 

Estadístic F (graus de llibertat) 0,54 (2 i 6) 

p-valor 0,61 

Estadístic t per a la variables dependent 
(Llocs de treball) 

41,6 

Estadístic t per a la variables independent 
(Préstecs de la UE) 

0,05 

Estadístic t per a la variables independent 
(PIB) 

0,33 

Taula 12. Regressió lineal. Llocs de treball – Préstecs de la UE - PIB. Hongria, 2000-2008 

 

Amb una R2 de 0,13 rebutjarem que hi hagi cap tipus de relació lineal entre aquestes tres variable 

(prenent els Llocs de treball com a variable depenent). A part, amb un       p-valor del 61% i un 

coeficient F deu vegades menor al tabulat (s’ha obtingut F=0,54 i el que es troba a la taula per a un 

nivell de rellevància del 95% és de 5,14), es conclourà que aquest model no té cap tipus de 

rellevància.  

No s’estudien els casos Llocs de treball – Préstecs de la UE ni Llocs de treball – PIB ja que com a 

resultat de la regressió lineal múltiple s’ha obtingut la taula on es comparen les variables dues a 

dues i es pot observar que no hi ha cap tipus de correlació entre les variables.  

 

13. Km autopistes –  Nombre d’habitants 

R2 0,87 

Estadístic F (graus de llibertat) 56.7 (1 i 7) 

p-valor 1,3x10-4 

Estadístic t per a la variables dependent 1,2x10-4 

Estadístic t per a la variables independent 1,3x10-4 

Taula 13. Regressió lineal. Km autopistes – Nombre d’habitants. Hongria, 2000-2008 
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Amb una R2 de 0,87 podem acceptar a priori que aquesta regressió s’ajusta a un model lineal. Amb un p-
valor de 0,01% queda clar que la rellevància entre les dues variables és molt forta. 
La longitud de la xarxa de carreteres va augmentar a Hongria mentre que el nombre d’habitants va 
disminuir. És per aquest motiu que el pendent de la recta és negatiu.  
Encara que la densitat d’autopistes a Hongria ja era superior a la mitja europea, encara se’n van construir 
de noves un cop el país es va adherir a la UE. El motiu de l’augment de la longitud de la xarxa era únicament 
polític, ja que estrictament el país no necessitava més quilòmetres d’autopista. A Hongria històricament les 
grans infraestructures s’havien fet amb fons privats. Des de principis del segle XX això va canviar i la 
població veu amb bons ulls que s’inverteixin fons públics en els sector de les infraestructures de transport, 
encara que no siguin estrictament necessàries.  

 

14. Km de vies fèrries – Nombre d’habitants 

R2 0,08 

Estadístic F (graus de llibertat) 1,7 (1 i 7) 

p-valor 0,23 

Estadístic t per a la variables dependent 0,87 

Estadístic t per a la variables independent 0,23 

Taula 14. Regressió lineal. Km de vies fèrries – Nombre d’habitants. Hongria, 2000-2008 

 

Contràriament al que s’ha observat amb la relació anterior, en aquest model els paràmetres 

estadístics no satisfan el llindar de rellevància que s’havia marcat i el coeficient de Pearson és molt 

proper a 0,1. Descartem que hi hagi correlació entre aquestes dues variables.  

Les infraestructures de ferrocarrils són molt més cares que les carreteres: els materials utilitzats 

tenen un valor econòmic superior i la precisió en el procés de construcció és molt més estricte. 

S’entén que un país no gaire ric invertirà més en el sector viari que en el ferroviari. I per aquesta 

raó la regressió no s’ajusta de la mateixa manera que l’anterior comentada. A part, la densitat de la 

xarxa de ferrocarrils ja era superior a la europea abans de l’adhesió i no era necessari augmentar-

ne la seva longitud. Els països que s’han estudiat no són extremadament rics i tenen uns PIB’s per 

càpita per sota de la mitja europea. És per això que esperem aquest mateix resultat per a tots ells. 

Tot i això, cal destacar el cas Espanyol. El nostre país, tampoc encapçala les llistes d’altes rendes 

europees, té una xarxa de ferrocarrils sobre dimensionada i en alguns trams inútils. Comprovarem 

que els nous membres de la Unió no han actuat de tal manera i que segueixen el mateix 

comportament que l’observat a Hongria.  

 

15. Km autopistes –  Inversió en infraestructures viàries  

R2 0,12 

Estadístic F (graus de llibertat) 34,3 (1 i 7) 

p-valor 0,19 

Estadístic t per a la variables dependent 8,5x10-3 

Estadístic t per a la variables independent 0,19 

Taula 15. Regressió lineal. Km autopistes – Inversió en infraestructures viàries. Hongria, 

2000-2008 

 

Tampoc hi ha cap tipus de relació entre aquestes dues variables.  

Les inversions en infraestructures viàries no creixen de manera proporcional any rere any, sinó que  

sobretot a partir de l’any 2004 són d’imports molt diferents. És per això que no trobem un grau de 

rellevància alt entre les variables comparades. Contràriament, els quilòmetres d’autopista del país 

van créixer de manera bastant contant.  
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S’explica aquesta desavinença amb les altes inversions per a millorar les condicions tècniques de 

les carreteres preexistents i el baix nivell de nova construcció.  

 

 

16. Km de vies fèrries – Inversió en infraestructures ferroviàries  

R2 0,11 

Estadístic F (graus de llibertat) 34,3 (1 i 7) 

p-valor 0,69 

Estadístic t per a la variables dependent 6,4x10-11 

Estadístic t per a la variables independent 0,69 

Taula 16. Regressió lineal. Km de vies fèrries – Inversió en infraestructures ferroviàries. 

Hongria, 2000-2008 

 

El mateix passa en el cas d’aquesta última comparació que es farà per a Hongria: el coeficient de 

Pearson és gairebé nul i el p-valor s’aproxima al 70%. Per tant cal remarcar que no hi ha cap tipus 

de relació entre les dues variables.  

Es van millorar les característiques tècniques de les vies (electrificar, senyalitzar adequadament, 

canviar les travesses de fusta per travesses de formigó, etc) però la longitud de la xarxa de 

ferrocarrils es va mantenir bastant constant (inclús aquesta va disminuir en uns 200km) ja que la 

densitat era major a l’europea ja abans al moment de l’adhesió. D’altra banda els préstecs van 

oscil·lar entre 90 milions d’euros l’any 2006 i 375 milions l’any 2007 (aquestes dues quantitats són 

la inversió màxima i mínima entre 2000 i 2008). La gran variabilitat d’inversions és el principal 

motiu de la poca rellevància entre variables.  

 

2.2. Polònia 

1. PIB - Préstecs de la UE 
 

R2 0,81 

Estadístic F (graus de llibertat) 35,7 (1 i 7) 

p-valor 5,6x10-4 

Estadístic t per a la variables dependent 8,3x10-3 

Estadístic t per a la variables independent 5,6x10-4 

Taula 17. Regressió lineal. PIB – Préstecs de la UE. Polònia, 2000-2008 

 
Amb un coeficient de Pearson de 0,81 acceptem l’ajust lineal de les variables. A part, la rellevància 
entre les variables és molt significativa: p-valor=0,06% i el paràmetre F superior al tabulat.  
Aquesta forta relació ascendent deixa entreveure que el creixement econòmic del país va ser 
impulsat gràcies a l’entrada a la UE. No és l’únic paràmetre que va fer créixer el PIB del país, però 
amb un nivell de rellevància del 0,06% es pot pensar que va ser un dels termes principals que va 
afavorir aquest augment.  

 
2. Deute públic – Préstecs de la UE 

R2 0,90 

Estadístic F (graus de llibertat) 69,5 (1 i 7) 

p-valor 7,0x10-5 

Estadístic t per a la variables dependent 7,1x10-3 

Estadístic t per a la variables independent 7,0x10-5 

Taula 18. Regressió lineal. Deute públic – Préstecs de la UE. Polònia, 2000-2008 
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Aquesta regressió, fins al moment, és la que mostra una més alta linealitat, amb R2=0,90. També el 

nivell de rellevància és molt alt: el p-valor és de l’ordre de 10-5. 

Aquests resultats ens indiquen les despeses del país estan molt relacionades amb els préstecs de 

la UE. Implica que el país ha sabut actuar correctament, sempre gastant el màxim dins les seves 

possibilitats: quant més quantiós fos el préstec, més invertia el país. Aquesta política és molt 

perspicaç, ja que alguns d’aquests préstecs són temporals i si no es gasten dins el termini s’han de 

retornar al Banc d’Inversions. A part, els préstecs del BEI tenen uns interessos molt baixos i uns 

terminis molt llargs; conseqüentment invertir aquests diners és una actuació molt intel·ligent.   

 

3. Importacions – Préstecs de la UE 

R2 0,88 

Estadístic F (graus de llibertat) 60,6 (1 i 7) 

p-valor 1,1x10-4 

Estadístic t per a la variables dependent 0,83 

Estadístic t per a la variables independent 1,1x10-4 

Taula 19. Regressió lineal. Importacions – Préstecs de la UE. Polònia, 2000-2008 

 

Aquesta relació també és fortament lineal: R2=0,88. Alhora l’estadístic F és molt alt respecte el 

valor tabulat i el nivell de rellevància és del 0,01%. Atesos aquests resultats es conclou que la 

relació entre les importacions i els préstecs de la UE va ser directament proporcional.  

Realment les importacions van créixer quan el país es va adherir a la UE gràcies a l’eliminació 

d’aranzels a la frontera i la fomentació d’un mercat comú. Alhora els préstecs que la Unió va fer a 

Polònia van ajudar a poder augmentar les seves transaccions amb altres països europeus, 

augmentant així el benefici extret de les importacions. Amb l’ajut a empreses de mida petita i 

mitjana, el país va fomentar que aquestes poguessin comercialitzar amb els seus països veïns.  

 

4. Exportacions – Préstecs  de la UE 

R2 0,93 

Estadístic F (graus de llibertat) 105,1 (1 i 7) 

p-valor 1,8x10-5 

Estadístic t per a la variables dependent 0,311 

Estadístic t per a la variables independent 1,8x10-5 

Taula 20. Regressió lineal. Exportacions – Préstecs de la UE. Polònia, 2000-2008 

 

El model lineal és més fort que quan s’utilitzen les importacions com a variable dependent.  

Per a explicar aquesta relació cal recórrer a les conclusions presentades en la regressió anterior: 

ajudant a les empreses petites i mitjanes es va fomentar les transaccions amb els altres països de 

la UE. Aquestes transaccions anaven en les dues direccions: d’entrada al país i sortida. Alhora la 

nova política en quant a la circulació de béns dins la Unió va fomentar aquesta evolució conjunta.  

 

5. Importacions – Inversions en infraestructures de transport 

R2 0,97 

Estadístic F (graus de llibertat) 311,3 (1 i 7) 

p-valor 4,6x10-7 

Estadístic t per a la variables dependent 1,2x10-5 

Estadístic t per a la variables independent 4,6x10-7 

Taula 21. Regressió lineal. Importacions – Inversió en infraestructures de transport. Polònia, 2000-2008 
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Aquestes variables es poden ajustar de manera molt clara a un model lineal (R2=0,97)  la seva 

rellevància és boníssima, amb un p-valor de l’ordre de 10-7.  

A Polònia es va invertir fortament tant en el camp de construcció de noves infraestructures com 

en el de conservació. Tal i com s’ha vist en l’apartat anterior, el 86% de les inversions en 

infraestructures de transport es van invertir en la xarxa viària del país. Aquest sector era pel qual 

més volum de mercaderies es movia. Amb la forta inversió en aquest camp es va permetre un fort 

creixement de les importacions al país.   

 

6. Exportacions – Inversions en infraestructures de transport 

R2 0,91 

Estadístic F (graus de llibertat) 85,8 (1 i 7) 

p-valor 3,5x10-5 

Estadístic t per a la variables dependent 3,1x10-3 

Estadístic t per a la variables independent 3,5x10-5 

Taula 22. Regressió lineal. Exportacions – Inversions en infraestructures de transport. 

Polònia, 2000-2008 

 

Aquesta relació també s’ajusta de manera molt bona al model utilitzat i el valor del p-valor està 

molt per sota del límit establert.  

S’explica aquesta forta relació amb els mateixos raonament que s’han comentat en la regressió 

anterior, doncs, si les infraestructures estan preparades per a les importacions també ho estan per 

a les exportacions.  

 

7. Turisme internacional – Préstecs de la UE 

R2 0,05 

Estadístic F (graus de llibertat) 1,4 (1 i 7) 

p-valor 0,28 

Estadístic t per a la variables dependent 3,9x10-6 

Estadístic t per a la variables independent 0,28 

Taula 23. Regressió lineal. Turisme internacional – Préstecs de la UE. Polònia, 2000-2008 

 

Aquesta correlació no es pot aproximar a una recta, només amb el valor del coeficient de 

correlació i el p-valor podem negar que tal relació existeixi.  

El turisme internacional es mou molt mitjançant avió i tren (les maneres més ràpides i eficients de 

viatjar actualment). El país no va fer una inversió en aquests camps, per tant no va motivar a 

ciutadans europeus a visitar el país.  

 

8. Turisme internacional – Inversions en infraestructures de transport 

R2 2,9x10-3 

Estadístic F (graus de llibertat) 1,0 (1 i 7) 

p-valor 0,35 

Estadístic t per a la variables dependent 2,8x10-7 

Estadístic t per a la variables independent 0,35 

Taula 24. Regressió lineal. Turisme internacional – Inversions en infraestructures de 

transport. Polònia, 2000-2008 
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Aquesta relació tampoc s’ajusta al model proposat.  

Mentre que el turisme va evolucionar en el temps sense seguir cap patró geomètric regular, va 

anar augmentant i disminuint sense una explicació clara; la inversió en infraestructures de 

transport va seguir un creixement parabòlic. En el cas de Polònia, es va invertir molt fortament en 

el sector viari deixant enrere els altres camps. Conseqüentment no es van destinar alts 

pressupostos als sector ferroviaris i aeri, per on el flux de turistes internacionals és més alt.  

 

9. Préstecs de la UE – Km d’autopistes – Km de vies fèrries – Nombre d’habitants 

R2 0,89 

Estadístic F (graus de llibertat) 21,7 (3 i 5) 

p-valor 2,7x10-3 

Estadístic t per a la variables dependent 
(Préstecs de la UE) 

0,99 

Estadístic t per a la variables independent 
(km d’autopista) 

0,03 

Estadístic t per a la variables independent 
(km de vies fèrries) 

0,73 

Estadístic t per a la variables independent 
(milions d’habitants) 

0,98 

Taula 25. Regressió lineal. Préstecs de la UE – km d’autopistes – km de vies fèrries – nombre 

d’habitants. Polònia, 2000-2008 

 

El coeficient de Pearson per a aquesta regressió és de 0,88. Aquest valor ens indica que existeix una 

relació lineal clara entre aquestes quatre variables. El valor del coeficient F de Fisher és quatre 

vegades superior al tabulat i el nivell de rellevància és del 0,2%. Amb aquesta informació podem 

afirmar que el model s’ajusta correctament a una regressió lineal múltiple i que les variables es 

poden relacionar eficientment.  

Segons els paràmetres t-student, la variable més rellevant són els quilòmetres d’autopista. La 

menys rellevant són els quilòmetres de vies fèrries. Eliminarem aquesta variable i continuarem 

l’estudi amb les altres tres, deixant els préstecs de la UE com a variable dependent.  

 

10. Préstecs de la UE – Km d’autopistes – Nombre d’habitants 

R2 0,90 

Estadístic F (graus de llibertat) 37,9 (2 i 6) 

p-valor 4,0x10-4 

Estadístic t per a la variables dependent 
(Préstecs de la UE) 

0,77 

Estadístic t per a la variables independent 
(km d’autopista) 

0,02 

Estadístic t per a la variables independent 
(milions d’habitants) 

0,76 

Taula 26. Regressió lineal. Préstecs de la UE – km d’autopistes – nombres d’habitants. 

Polònia, 2000-2008 

 

Una altra vegada hem trobat una relació lineal molt bona. 

 Tenint en compte que s’està analitzant una regressió lineal múltiple, aquests resultats són 

extremadament significatius: la relació entre les tres variables és molt forta .  
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Comparant les variables dues a dues es confirma que tenen una tendència clarament lineal. 

Segons els resultats trobats en el cas de Polònia és més significant la longitud de la xarxa 

d’autopistes que el nombre d’habitants (que era la variable més significant en el cas d’Hongria). 

Conseqüentment per a finalitzar aquest anàlisi, que ha començat amb la regressió lineal múltiple 

número 10, s’eliminarà la variable dependent: nombre d’habitants.  

 

11. Préstecs de la UE – Km d’autopistes 

R2 0,91 

Estadístic F (graus de llibertat) 86,8 (1 i 7) 

p-valor 3,4x10-5 

Estadístic t per a la variables dependent 0,07 

Estadístic t per a la variables independent 3,4x10-5 

Taula 27. Regressió lineal. Préstecs de la UE – km d’autopistes. Polònia, 2000-2008 

 

Realment sí que aquesta relació és molt significativa: un altre cop el p-valor és de l’ordre de 10-5. 

Encara més, el coeficient de determinació és de 0,91, molt superior al llindar aproximat que 

havíem ficat de 0,80. Per acabar de destacar aquest alt nivell de rellevància només cal tenir en 

compte l’estadístic F: torna a ser molt superior al tabulat i, per tant, podem descartar la hipòtesi 

nul·la i afirmar que hi ha una proporcionalitat directa. 

En el cas de Polònia, a part de modernitzar i reparar les autopistes que el país ja tenia abans de 

l’adhesió a la UE (que era una xarxa molt limitada), sí que es van destinar fons a la construcció de 

noves rutes. Aquesta inversió era bastant necessària ja que la xarxa d’autopistes i carreteres del 

país no només estava en mal estat, sinó que tenia una curta longitud.  

 

12. Llocs de treball – Préstecs de la UE – PIB 

R2 0,83 

Estadístic F (graus de llibertat) 20,6 (2 i 6) 

p-valor 2,0x10-3 

Estadístic t per a la variables dependent 
(Llocs de treball) 

0,12 

Estadístic t per a la variables independent 
(Préstecs de la UE) 

0,11 

Estadístic t per a la variables independent 
(PIB) 

1,7x10-3 

Taula 28. Regressió lineal. Llocs de treball – Préstecs de la UE - PIB. Polònia, 2000-2008 

 

Encara que la relació entre aquestes variables no és tan rellevant com la major part de casos 

anteriorment estudiats, el coeficient de Pearson és bastant alt, exactament de 0,83. El nivell de 

rellevància és bastant bo gràcies a la relació entre els llocs de treball i el PIB. Tot i això, amb 

l’estudi d’aquestes dues variables aïlladament no es troben uns resultats gaire encoratjadors, per 

tant, no s’inclourà l’estudi en el projecte.  
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13. Km autopistes –  Nombre d’habitants 

R2 0,80 

Estadístic F (graus de llibertat) 34,0 (1 i 7) 

p-valor 6,4x10-4 

Estadístic t per a la variables dependent 6,3x10-4 

Estadístic t per a la variables independent 6,4x10-4 

Taula 29. Regressió lineal. Km autopistes – Nombre d’habitants. Polònia, 2000-2008 

 

Amb un R2= 0,80 podem dir que la correlació lineal no és tan forta com les últimes relacions 

estudiades, tot i això, aquest valor és el llindar que havíem assumit inicialment, així que podem dir 

que la longitud de la xarxa d’autopistes i el nombre d’habitants al país tenen certa proporcionalitat 

lineal; concretament inversament proporcional, ja que la regressió mostra un pendent negatiu. 

Encara que el coeficient de Pearson no s’ajusti exactament a una recta perfecta, el nivell de 

rellevància torna a ser molt alt: 0,06%.  

Tot i que el nombre d’habitants va disminuir amb el pas del temps, la xarxa d’autopistes 

necessitava ser ampliada ja que la densitat d’autopistes era baixa i no podien assegurar una 

continuïtat del trànsit en cap de les rutes internacionals. És per aquest motiu que la xarxa va 

créixer al mateix temps que la població disminuïa.  

 

14. Km de vies fèrries – Nombre d’habitants 

R2 0,72 

Estadístic F (graus de llibertat) 21,7 (1 i 7) 

p-valor 2,8x10-3 

Estadístic t per a la variables dependent 2,3x10-3 

Estadístic t per a la variables independent 2,3x10-3 

Taula 30. Regressió lineal. Km de vies fèrries – Nombre d’habitants. Polònia, 2000-2008 

 

Aquestes dues variables no es poden relacionar linealment. Encara que el nivell de rellevància és 

més baix que en els casos anteriorment estudiats, segueix estan per sota del llindar preestablert, 

per tant podem descartar una altra vegada la hipòtesi nul·la. Cal destacar que el punt de tall de la 

recta producte de la regressió amb l’eix de les ordenades (km de via) no té sentit físic: estableix 

que a partir d’un cert nombre d’habitants el país tindria una xarxa de ferrocarrils amb longitud 

negativa. Al ser la regressió lineal una eina probabilística aquest fet és probable i no per això s’ha 

de descartar l’anàlisi, sinó que ens ha de fer pensar que el model s’ajustaria millor a una altra 

funció geomètrica.   

L’any 2004, i es tenia en compte la longitud total de línies de ferrocarril a Polònia es podia dir que 

la xarxa estava ben desenvolupada i la densitat de la xarxa ferroviària s’aproximava a la mitja 

europea. Tot i això, les infraestructures de ferrocarrils de Polònia tenien unes condicions tècniques 

molt pitjors que les de la majoria dels altres països de la UE. Per falta de fons, algunes línies es van 

eliminar, doncs no es podien assegurar els estàndards europeus que la UE exigia. Les dues 

variables estudiades van decréixer de manera directament proporcional.  
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15. Km autopistes –  Inversió en infraestructures viàries 

R2 0,8 

Estadístic F (graus de llibertat) 39,5 (1 i 7) 

p-valor 4,1x10-4 

Estadístic t per a la variables dependent 8,6x10-5 

Estadístic t per a la variables independent 4,1x10-4 

Taula 31. Regressió lineal. Km autopistes – Inversió en infraestructures viàries. Polònia, 

2000-2008 

 

La relació s’ajusta al model lineal proposat i hi ha una alta rellevància entre ambdues variables.   

El país va invertir fortament en el sector de les carreteres i autopistes. L’ajust al model lineal no és 

tant bo com en algun dels casos anteriors ja que gran part d’aquest pressupost es va destinar a la 

conservació de les infraestructures del sector. Tot i això, a causa de l’alt rati de creixement del 

trànsit per carretera a finals del segle XX, es van destinar pressupostos importants per a construir 

noves rutes.  

 

16. Km de vies fèrries – Inversió en infraestructures ferroviàries  

R2 0,12 

Estadístic F (graus de llibertat) 2,1 (1 i 7) 

p-valor 0,19 

Estadístic t per a la variables dependent 2,8x10-10 

Estadístic t per a la variables independent 0,20 

Taula 32. Regressió lineal. Km de vies fèrries – Inversió en infraestructures ferroviàries. 

Polònia, 2000-2008 

 

No existeix una relació lineal en aquests cas, i aquestes dues variables s’allunyen de la possibilitat 

de compartir algun grau de significació.  

Les inversions en el camp ferroviari van créixer progressivament en tot el període estudiat, però de 

manera més forta entre 2006 i 2008. La longitud de vies fèrries, contràriament, va disminuir en gran 

mesura abans de l’adhesió del país a la UE. Aquesta xarxa era suficientment extensa (amb una 

densitat major a l’europea) però amb unes condicions tècniques nefastes. Per a complir els 

requisits que la Unió demanava abans de formar part del grup, el país va haver d’eliminar línies. La 

situació l’any 2004 era d’una xarxa amb densitat similar a la de la UE però seguia en mal estat. 

Conseqüentment, els pressupostos destinats al sector es van destinar íntegrament en la 

conservació i renovació de les línies preexistents.   

 

2.3. República Txeca 

 

1. PIB - Préstecs de la UE 

R2 0,39 

Estadístic F (graus de llibertat) 6,1 (1 i 7) 

p-valor 0,04 

Estadístic t per a la variables dependent 0,03 

Estadístic t per a la variables independent 0,04 
Taula 33. Regressió lineal. PIB – Préstecs de la UE. República Txeca, 2000-2008 
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El model no s’ajusta a un comportament lineal. La rellevància està molt a prop del llindar establert: 

p-valor=4,3% i el paràmetre F de Fisher permet descartar la hipòtesi nul·la però el valor tabulat 

s’apropa molt al resultat obtingut amb la regressió.  

A diferència dels dos països estudiats anteriorment, els préstecs que la UE va firmar amb la 

República Txeca no van mantenir un ritme de creixement gaire constant mentre que el PIB sí que ho 

va fer. És per això que la relació no és lineal. Aquest fet ens fa pensar que l’entrada a la UE no va ser 

tant representativa per a aquest país com per als altres. L’economia del país es desenvolupava any 

rere any encara que els préstecs de la Unió no evolucionessin a un ritme constant. Aquest 

comportament implica una bona gestió política del país, que no era tan dependent dels préstecs 

com ho podien ser els altres.   

 

2. Deute públic – Préstecs de la UE 

R2 0,47 

Estadístic F (graus de llibertat) 8,2 (1 i 7) 

p-valor 0,02 

Estadístic t per a la variables dependent 0,12 

Estadístic t per a la variables independent 0,02 

Taula 34. Regressió lineal. Deute públic – Préstecs de la UE. República Txeca, 2000-2008 

 

Tampoc hi ha una correlació lineal entre les dues variables (el coeficient de Pearson és de 0,47). El 

nivell de significació és més rellevant que en la regressió anterior però no s’allunya gaire del llindar 

límit: p-valor=2,4%.  

Vista la relació anterior aquest resultat era d’esperar. L’evolució econòmica de la República Txeca no 

era directament proporcional als préstecs de la UE. Que el deute públic tampoc ho sigui pot indicar 

que el país rebia préstecs d’altres inversors. Principalment aquests eren d’índole privat, i eren els 

responsables de fer pujar el deute públic any a any encara que els préstecs no ho fessin de la 

mateixa manera.  

 

3. Importacions – Préstecs de la UE 

R2 0,35 

Estadístic F (graus de llibertat) 5,3 (1 i 7) 

p-valor 0,06 

Estadístic t per a la variables dependent 0,10 

Estadístic t per a la variables independent 0,06 

Taula 35. Regressió lineal. Importacions – Préstecs de la UE. República Txeca, 2000-2008 

 

Les importacions i els préstecs de la UE no van evolucionar proporcionalment de forma lineal: 

R2=0,35. Encara més, es supera el límit de rellevància que s’havia preestablert: p-valor=5,6%.  

Les importacions van créixer any a any gràcies al canvi de política europea que permetia una lliure 

circulació. Com ja s’ha repetit, els préstecs que va rebre el país no van mantenir un ritme gaire 

constant, fet que comporta aquesta falta de correlació entre les variables.  
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4. Exportacions – Préstecs de la UE 

R2 0,36 

Estadístic F (graus de llibertat) 5,5 (1 i 7) 

p-valor 0,05 

Estadístic t per a la variables dependent 0,20 

Estadístic t per a la variables independent 0,05 

Taula 36. Regressió lineal. Exportacions – Préstecs de la UE. República Txeca, 2000-2008 

 

Es repeteixen uns resultats molt similars en aquesta regressió i l’anterior calculada: R2=0,36 i p-

valor=5,2%. De manera que es pot afirmar que la regressió no ‘ajusta al model proposat.  

L’explicació d’aquests resultats és exactament la mateixa de la regressió anterior.  

 

5. Importacions – Inversions en infraestructures de transport 

 

R2 0,87 

Estadístic F (graus de llibertat) 58,2 (1 i 7) 

p-valor 1,2x10-4 

Estadístic t per a la variables dependent 4,9x10-3 

Estadístic t per a la variables independent 1,2x10-4 

Taula 37. Regressió lineal. Importacions – Inversió en infraestructures de transport.          
República Txeca, 2000-2008 

 

Per primera vegada la regressió sí que s’ajusta al model proposat i hi ha una molt bona rellevància 

entre les dues variables.  

Per un costat, es va invertir molt fortament en la xarxa de carreteres del país i per l’altra en el sector 

ferroviari, aquests dos camps són per on més mercaderies es transporten. En quant a la xarxa de 

carreteres i autopistes es van pressupostar altes quantitats en la nova construcció i en la 

conservació i rehabilitació. L’ampliació de la longitud de la xarxa era molt necessària a causa de la 

baixa densitat comparada amb l’europea. Pel que fa al camp ferroviari es va invertir sobretot en la 

conservació. Aquestes millores de les dues xarxes portaven darrere un augment proporcional, any a 

any, de les inversions en les infraestructures de transport. Aquestes dues inversions van possibilitar 

el creixement proporcional de les importacions.  

 

6. Exportacions – Inversions en infraestructures de transport 

R2 0,88 

Estadístic F (graus de llibertat) 58,6 (1 i 7) 

p-valor 1,2x10-4 

Estadístic t per a la variables dependent 0,02 

Estadístic t per a la variables independent 1,2x10-4 

Taula 38. Regressió lineal. Exportacions – Inversions en infraestructures de transport. 

República Txeca, 2000-2008 

 

També en aquest cas la regressió s’ajusta al model lineal, amb un paràmetres estadístics molt 

similars als trobats en l’anterior.  

L’explicació d’aquests resultats és la mateixa que en la regressió anterior: les inversions en les xarxes 

per on més mercaderies es mouen van créixer a ritme bastant contant en el període estudiat, 

permetent un major volum transportat, tant d’entrada com de sortida del país.  
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7. Turisme internacional – Préstecs de la UE 
 

R2 0,09 

Estadístic F (graus de llibertat) 0,4 (1 i 7) 

p-valor 0,57 

Estadístic t per a la variables dependent 1,4x10-6 

Estadístic t per a la variables independent 0,57 

Taula 39. Regressió lineal. Turisme internacional – Préstecs de la UE. República Txeca, 2000-

2008 

El núvol de punts de la regressió no s’assimila gens a una recta. Tal és la dispersió que el coeficient 
de Pearson té un valor de 0,09. Alhora el nivell de rellevància torna a estar per sobre del llindar 
marcat com a límit.  
El turisme internacional a la República Txeca va decréixer durant els anys previs a l’adhesió a la UE. 
Un cop va entra a la Comunitat, els tràmits burocràtics que calia fer per a entrar al país es van 
simplificar molt. Aquest fet va implicar un augment del turisme internacional. D’altra banda, tal i 
com s’ha especificat, els préstecs van ser d’imports molt diversos en tot el període estudiat.  
 

8. Turisme internacional – Inversions en infraestructures de transport 

R2 0,39 

Estadístic F (graus de llibertat) 6,1 (1 i 7) 

p-valor 0,04 

Estadístic t per a la variables dependent 9,3x10-8 

Estadístic t per a la variables independent 0,04 

Taula 40. Regressió lineal. Turisme internacional – Inversions en infraestructures de 

transport. República Txeca, 2000-2008 

 

Amb R2=0,39 queda clar que no hi ha una relació lineal entre les variables. Tanmateix, amb un p-

valor del 4,3% si que s’entreveu una certa rellevància.   

Els turistes internacionals arribaven al país principalment via aèria. A partir de l’any 2004 es va 

començar a invertir de manera més contundent en el sector aeri. Alhora, el turisme va començar a 

incrementar les seves estadístiques, encara que de manera bastant moderada.  

 

9. Préstecs de la UE – km d’autopistes – km de vies fèrries – nombre d’habitants 

R2 0,32 

Estadístic F (graus de llibertat) 2,2 (3 i 5) 

p-valor 0,20 

Estadístic t per a la variables dependent 
(Préstecs de la UE) 

0,28 

Estadístic t per a la variables independent 
(km d’autopista) 

0,94 

Estadístic t per a la variables independent 
(km de vies fèrries) 

0,14 

Estadístic t per a la variables independent 
(milions d’habitants) 

0,57 

Taula 41. Regressió lineal. Préstecs de la UE – km d’autopistes – km de vies fèrries – nombre 

d’habitants. República Txeca, 2000-2008 
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Tampoc hi ha una relació lineal entre aquestes variables: el coeficient de determinació és només de 

0,32. Pel que va a la rellevància de totes les variables és molt baixa. A priori els quilòmetres de vies 

fèrries sembla que sigui la variable més determinant, però s’haurà de seguir estudiant el cas. El que 

sí que queda clar, és que la relació entre els préstecs de la UE i els quilòmetres d’autopista no és 

gens significant. De manera que eliminarem aquesta variable per a continuar amb l’estudi.  

 

10. Préstecs de la UE – km de vies fèrries – nombre d’habitants 

R2 0,43 

Estadístic F (graus de llibertat) 4,0 (2 i 6) 

p-valor 0,08 

Estadístic t per a la variables dependent 
(Préstecs de la UE) 

0,03 

Estadístic t per a la variables independent 
(km de vies fèrries) 

0,07 

Estadístic t per a la variables independent 
(milions d’habitants) 

0,76 

Taula 42. Regressió lineal. Préstecs de la UE – km de vies fèrries – nombres d’habitants. 

República Txeca, 2000-2008 

 

Seguim trobant una mancança de linealitat entre les variables estudiades. El nivell de rellevància és 

del 7,8%. Tot i que està per sobre del llindar preestablert, ha millorat molt comparat amb l’estudi 

anterior, que era superior al 20%. S’observa clarament que la variable que es pot relacionar més 

eficientment amb els préstecs de la UE són els quilòmetres de vies fèrries. Per tant, es continuarà 

amb aquesta relació en la següent regressió estudiada.  

 

11. Préstecs de la UE – Km de vies fèrries 

R2 0,31 

Estadístic F (graus de llibertat) 4,5 (1 i 7) 

p-valor 0,07 

Estadístic t per a la variables dependent 0,08 

Estadístic t per a la variables independent 0,07 

Taula 43. Regressió lineal. Préstecs de la UE – km de vies fèrries. República Txeca, 2000-2008 

 

Encara que la linealitat no ha millorat, la rellevància en certa mesura sí que ho ha fet: ara p-

valor=7,1%. 

La manca de linealitat és fàcil d’explicar en aquest cas: mentre que la longitud de la xarxa de 

ferrocarrils de la República Txeca es va mantenir bastant constant entre 2002 i 2008, els préstecs de 

la UE van ser molt variables en aquest període de temps.  
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12. Llocs de treball – Préstecs de la UE – PIB 

R2 0,91 

Estadístic F (graus de llibertat) 39,5 (2 i 6) 

p-valor 3,5x10-4 

Estadístic t per a la variables dependent 
(Llocs de treball) 

7,3x10-11 

Estadístic t per a la variables independent 
(Préstecs de la UE) 

0,91 

Estadístic t per a la variables independent 
(PIB) 

5,9x10-4 

Taula 44. Regressió lineal. Llocs de treball – Préstecs de la UE - PIB. República Txeca, 2000-

2008 

 

Llocs de treball – PIB  

R2 0,92 

Estadístic F (graus de llibertat) 91,0 (1 i 7) 

p-valor 2,8x10-5 

Estadístic t per a la variables dependent 1,7x10-12 

Estadístic t per a la variables independent 2,8x10-5 

Taula 45. Regressió lineal. Llocs de treball  - PIB. República Txeca, 2000-2008 

 

Per primer cop s’ha trobat una relació que s’ajusta a un model lineal. I encara més, aquests ajut és 

molt fort i amb una significació molt alta.  La variable que millor es pot relacionar amb els llocs de 

treball és el PIB del país.  

Si estudiem aquesta relació aïlladament encara trobem una relació amb més rellevància: R2=0,92 i el 

p-valor és de l’ordre de 10-5. Aquest fet reflexa una bona política interna del país. El país creixia 

econòmicament i paral·lelament el nivell d’ocupació també augmentava. El mateix passava en el 

sentit contrari: com més població treballava dins el país més evident era l’evolució econòmica de la 

República Txeca.  

 

13. Km autopistes –  Nombre d’habitants 

R2 0,80 

Estadístic F (graus de llibertat) 33,8 (1 i 7) 

p-valor 6,5x10-4 

Estadístic t per a la variables dependent 1,0x10-3 

Estadístic t per a la variables independent 6,5x10-4 

Taula 46. Regressió lineal. Km autopistes – Nombre d’habitants. República Txeca, 2000-2008 

 

En aquest cas també existeix una correlació lineal entre les dues variables: R2= 0,80, però no és 

excessivament forta. A més a més, el nivell de rellevància és del 0,06% (molt per sota del 5% marcat 

com a llindar).  

Fins ara hem estat estudiant relacions que incloïen en tot moment algun paràmetre relacionat amb 

la UE. Ha quedat clar que la República Txeca no va desenvolupar-se proporcionalment als 

pressupostos que va obtenir de la UE. Cal destacar que encara que el nombre d’habitants no hagués 

augmentat, la xarxa d’autopistes necessitava ser ampliada ja que la seva densitat abans de que el 

país s’adherís a la UE era exactament la meitat de la densitat europea. Les dues variables van 

mostrar un creixement en el període estudiat.  



38 
 

 

14. Km de vies fèrries – Nombre d’habitants 

R2 0,14 

Estadístic F (graus de llibertat) 0,04 (1 i 7) 

p-valor 0,84 

Estadístic t per a la variables dependent 0,01 

Estadístic t per a la variables independent 0,84 

Taula 47. Regressió lineal. Km de vies fèrries – Nombre d’habitants. República Txeca, 2000-

2008 

 

Tornem a no trobar ningun tipus de relació lineal ni rellevància.  

Com ja s’ha vist, la longitud de la xarxa de ferrocarril va ser molt constant durant la major part de 

temps estudiat. Mentrestant, en nombre d’habitants de la República Txeca va anar augmentant. Si 

hi havia una crescuda significativa del nombre de ciutadans per què no es va ampliar la xarxa 

ferroviària? La principal raó de pes va ser l’alta densitat de la xarxa ferroviària del país: aquest país 

tenia l’any 2004 una de les xarxes ferroviàries més denses de tot Europa, amb 122 km/ 1000 km2. És 

per aquest motiu que no es va invertir en la construcció de noves línies, però si en la modernització, 

sobretot pel que fa al tema d’electrificació, de la xarxa. 

 

15. Km autopistes –  Inversió en infraestructures viàries 

R2 0,77 

Estadístic F (graus de llibertat) 27,2 (1 i 7) 

p-valor 1,2x10-3 

Estadístic t per a la variables dependent 1,5x10-7 

Estadístic t per a la variables independent 1,2x10-3 

Taula 48. Regressió lineal. Km autopistes – Inversió en infraestructures viàries. República 

Txeca, 2000-2008 

 

Amb un coeficient de Pearson de 0,77 la regressió no s’ajusta totalment al model lineal proposar 

però s’hi aproxima. Concretament, observant la gràfica obtinguda, sembla que les dues variables 

s’ajustarien millor amb un model parabòlic. Per altra banda, el p-valor val 0,1%. Conseqüentment es 

pot afirmar que la rellevància entre ambdues variables és molt bona.  

La longitud de la xarxa d’autopistes va créixer considerablement entre 2004 i 2008, a un ritme d’un 

6% anual. Aquest augment de la longitud era estrictament necessari, la densitat d’autopistes al país 

era la meitat de la densitat de la UE i per la República Txeca, localitzada al centre de la part oriental 

d’Europa, circulava gran part del transport per carreteres que volia arribar a l’est del continent. La 

inversió en aquest camp també es va multiplicar, arribant casi a duplicar-se respecte l’activitat 

anterior, l’any que el país es va adherir a la UE.  

 

16. Km de vies fèrries – inversió en infraestructures ferroviàries  

R2 0,09 

Estadístic F (graus de llibertat) 0,4 (1 i 7) 

p-valor 0,57 

Estadístic t per a la variables dependent 1,6x10-14 

Estadístic t per a la variables independent 0,57 

Taula 49. Regressió lineal. Km de vies fèrries – Inversió en infraestructures ferroviàries. 

República Txeca, 2000-2008 
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Aquesta relació no s’ajusta a un model lineal.  

Després d’una gran ampliació de la xarxa ferroviària durant els anys previs a l’adhesió a la UE, la 

longitud de la xarxa es va mantenir bastant constant entre 2004 i 2008. Contràriament, les 

inversions que va fer el país en el sector de les infraestructures ferroviàries van créixer a un ritme 

bastant constant entre 2000 i 2006, i amb un ritme molt més alt a partir del 2007. L’explicació de la 

poca rellevància és que la República Txeca comptava amb una xarxa de ferrocarrils molt extensa ja 

abans d’adherir-se a la UE. Tanmateix, les condicions tècniques d’aquesta eren molt deficitàries, per 

exemple, només una tercera part de la xarxa estava electrificada. És per això que es van firmar uns 

alts pressupostos destinats al sector, doncs la xarxa necessitava ser modernitzada.  

 

2.4. Eslovàquia 

 

1. PIB - Préstecs de la UE 

R2 0,09 

Estadístic F (graus de llibertat) 0,3 (1 i 7) 

p-valor 0,61 

Estadístic t per a la variables dependent 8,7x10-3 

Estadístic t per a la variables independent 0,61 

Taula 50. Regressió lineal. PIB – Préstecs de la UE. Eslovàquia, 2000-2008 

 

No hi ha una relació lineal entre aquestes dues variables. El PIB d’Eslovàquia va créixer a un ritme 

molt constant entre els anys 2000 i 2008. Contràriament els préstecs que va atorgar la UE al país van 

ser de quantitats molt diferents cada any; per exemple, el pressupost de l’any 2006 va ser de 197 

milions d’euros i el de 2007 de 18 milions. Aquestes importants variacions provoquen que la 

regressió no es pugui aproximar a ningun model geomètric.  

 

2. Deute públic – Préstecs de la UE 

R2 0,10 

Estadístic F (graus de llibertat) 0,2 (1 i 7) 

p-valor 0,63 

Estadístic t per a la variables dependent 2,9x10-4 

Estadístic t per a la variables independent 0,63 

Taula 51. Regressió lineal. Deute públic – Préstecs de la UE. Eslovàquia, 2000-2008 

 

A partir dels resultats obtinguts de l’estudi, es pot assegurar que no hi ha ningun tipus de rellevància 

entre ambdues variables. El creixement del deute públic va ser constant, amb un modest pic l’any 

2004. Tal i com s’ha exemplificat en la regressió anterior, els préstecs de la UE van tenir imports 

molt dispersos  durant el període estudiat.  

 

3. Importacions – Préstecs de la UE 

R2 0,08 

Estadístic F (graus de llibertat) 0,4 (1 i 7) 

p-valor 0,54 

Estadístic t per a la variables dependent 0,01 

Estadístic t per a la variables independent 0,54 

Taula 52. Regressió lineal. Importacions – Préstecs de la UE. Eslovàquia, 2000-2008 
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La regressió no s’ajusta a un model lineal. I per a comprovar-ho només cal fer referència al 

coeficient de Pearson obtingut: R2=0,08. A part, el p-valor és del 54% i l’estadístic F està per sota del 

valor tabulat. En conseqüència, es pot afirmar que no hi ha rellevància entre les dues variables.  

Mentre que els guanys de les importacions van anar creixent proporcionalment els préstecs de la UE 

van ser molt diferents any rere any. Es pot afegir que el creixement de les importacions segueix una 

distribució que es podria assimilar a un comportament parabòlic, ja que tal i com es veu a la Figura 

71 [pàgina 64] destaquen clarament tres trams amb pendents (ritme de creixement) diferents.  

 

4. Exportacions – Préstecs de la UE 

R2 0,08 

Estadístic F (graus de llibertat) 0,04 (1 i 7) 

p-valor 0,56 

Estadístic t per a la variables dependent 0,02 

Estadístic t per a la variables independent 0,56 

Taula 53. Regressió lineal. Exportacions – Préstecs de la UE. Eslovàquia, 2000-2008 

 

Tornem a trobar una relació marcada per la manca de linealitat i rellevància.  

L’explicació d’aquest resultat és exactament la mateixa que en la relació anterior. En el cas de les 

exportacions també creixen amb tres pendents diferents i cosa que va pensar que es podrien 

aproximar de manera parabòlica.  

 

5. Importacions – Inversions en infraestructures de transport 

R2 0,84 

Estadístic F (graus de llibertat) 41,6 (1 i 7) 

p-valor 3,5x10-4 

Estadístic t per a la variables dependent 0,70 

Estadístic t per a la variables independent 3,5x10-4 

Taula 54. Regressió lineal. Importacions – Inversió en infraestructures de transport.          
Eslovàquia, 2000-2008 

 

Les variables s’ajusten al model lineal proposat i tenen una bona rellevància entre ambdues.  

Es va invertir el 96% dels pressupostos destinats a les infraestructures de transport al sector viari i 

ferroviari. La major part de les mercaderies es traslladen mitjançant aquests modes de transport. 

Les millores de les xarxes van permetre la circulació de més volum de mercaderies. Ambdues 

variables van seguir un perfil de creixement bastant semblant, encara que no s’ajusta exactament a 

una forma lineal.  

 

6. Exportacions – Inversions en infraestructures de transport 

R2 0,81 

Estadístic F (graus de llibertat) 35,3 (1 i 7) 

p-valor 5,8x10-4 

Estadístic t per a la variables dependent 0,57 

Estadístic t per a la variables independent 5,8x10-4 

Taula 55. Regressió lineal. Exportacions – Inversions en infraestructures de transport. 

Eslovàquia, 2000-2008 
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La regressió s’ajusta moderadament al model proposat. Els estimadors tenen un valor similar als de 

la comparació anterior.  

Els resultats s’expliquen amb el mateix raonament fet en la regressió anterior.  

 

7. Turisme internacional – Préstecs de la UE 

R2 0,14 

Estadístic F (graus de llibertat) 0,02 (1 i 7) 

p-valor 0,90 

Estadístic t per a la variables dependent 1,2x10-4 

Estadístic t per a la variables independent 0,90 

Taula 56. Regressió lineal. Turisme internacional – Préstecs de la UE. Eslovàquia, 2000-2008 

 

Tampoc en aquest cas s’ajusta la regressió al model lineal.  

Excepte els registres decreixents que es van registrar els anys 2001 i 2008 respecte l’any anterior, el 

turisme internacional al país va presentar una tendència creixent i bastant lineal. Contràriament els 

préstecs van ser d’imports molt variants cada any. D’altra banda, Eslovàquia va rebre uns préstecs 

molt inferiors als seus països veïns. Amb aquestes escasses quantitats va poder invertir-ne poc en la 

modernització de les infraestructures de transport que podrien impulsar el turisme i  no va poder 

produir gaires canvis que potenciessin el país com a destí atractiu per a la resta de països europeus.   

 

8. Turisme internacional – Inversions en infraestructures de transport 

R2 0,57 

Estadístic F (graus de llibertat) 11,7 (1 i 7) 

p-valor 0,01 

Estadístic t per a la variables dependent 2,2x10-4 

Estadístic t per a la variables independent 0,01 

Taula 57. Regressió lineal. Turisme internacional – Inversions en infraestructures de 

transport. Eslovàquia, 2000-2008 

 

La relació entre ambdues variables no es pot assimilar a un model lineal, ja que R2=0,57. Tanmateix 

el nivell de rellevància entre elles sí que és bo, amb un p-valor=0,01, inferior al llindar preestablert.  

Les dues variables segueixen una evolució en el temps similar. És de gran importància destacar que 

a partir del 2004 es va començar a invertir més fortament en el sector aeri del país, tant en 

aeroports com en l’obtenció de noves aeronaus. Paral·lelament, a partir d’aquell any el turisme 

internacional va començar a augmentar.  
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9. Préstecs de la UE – km d’autopistes – km de vies fèrries – Nombre d’habitants 

R2 0,13 

Estadístic F (graus de llibertat) 1,4 (3 i 5) 

p-valor 0,35 

Estadístic t per a la variables dependent 
(Préstecs de la UE) 

0,35 

Estadístic t per a la variables independent 
(km d’autopista) 

0,20 

Estadístic t per a la variables independent 
(km de vies fèrries) 

0,16 

Estadístic t per a la variables independent 
(milions d’habitants) 

0,63 

Taula 58. Regressió lineal. Préstecs de la UE – km d’autopistes – km de vies fèrries – nombre 

d’habitants. Eslovàquia, 2000-2008 

 

La correlació entre les quatre variables no es pot ajustar mitjançant una regressió lineal múltiple.  

Encara que el nivell de rellevància no és significatiu per a ninguna de les variables independents (els 

km d’autopista, els km de vies fèrries i el nombre d’habitants), la que millors paràmetres estadístics 

mostra són els quilòmetres de la xarxa ferroviària. A l’altre extrem trobem el nombre d’habitants, 

amb una rellevància del 63%. Procedirem l’estudi sense aquesta última variable.  

 

10. Préstecs de la UE – km d’autopistes – Km de vies fèrries  

R2 0,23 

Estadístic F (graus de llibertat) 2,2 (2 i 6) 

p-valor 0,19 

Estadístic t per a la variables dependent 
(Préstecs de la UE) 

0,10 

Estadístic t per a la variables independent 
(km d’autopista) 

0,16 

Estadístic t per a la variables independent 
(km de vies fèrries) 

0,09 

Taula 59. Regressió lineal. Préstecs de la UE – km d’autopistes – km de vies fèrries. 

Eslovàquia, 2000-2008 

 

Encara que seguim sense trobar una relació que s’ajusti al model lineal, la rellevància obtinguda 

amb l’estudi és més significativa. Tot i això, el p-valor segueix sent superior al llindar i l’estadístic F 

de Fisher menor al tabulat.  

La variable que més es rellevància té amb els préstecs de la UE són els quilòmetres de vies 

ferroviàries. Aquest serà el següent estudi que es procedirà a analitzar.  

 

11. Préstecs de la UE – Km de vies fèrries 

R2 0,07 

Estadístic F (graus de llibertat) 1,6 (1 i 7) 

p-valor 0,25 

Estadístic t per a la variables dependent 0,26 

Estadístic t per a la variables independent 0,25 

Taula 60. Regressió lineal. Préstecs de la UE – km de vies fèrries. Eslovàquia, 2000-2008 
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Encara que amb la regressió anterior es podien tenir esperances per trobar una combinació que 

s’ajustés a un model lineal, tampoc és el cas de la relació entre els préstecs de la UE i la longitud de 

la xarxa ferroviària.  

L’explicació d’aquest resultat són principals les variacions de les quantitats prestades pel BEI a 

Eslovàquia. A part, aquesta xarxa era massa densa abans de que el país passés a formar part de la 

UE. Per tant, no es dedicarien part dels préstecs per a fer-la créixer, només en modernització i 

millora (processos que no haurien de modificar la longitud de la xarxa ferroviària). Era d’esperar 

aquest resultat coneixent la situació prèvia a l’adhesió de les infraestructures d’aquest mode de 

transport.  

 

12. Llocs de treball – Préstecs de la UE – PIB 

R2 0,98 

Estadístic F (graus de llibertat) 191,4 (2 i 6) 

p-valor 3,7x10-6 

Estadístic t per a la variables dependent 
(Llocs de treball) 

1,6x10-10 

Estadístic t per a la variables independent 
(Préstecs de la UE) 

0,86 

Estadístic t per a la variables independent 
(PIB) 

1,3x10-6 

Taula 61. Regressió lineal. Llocs de treball – Préstecs de la UE - PIB. Eslovàquia, 2000-2008 

 

Llocs de treball – PIB  

R2 0,98 

Estadístic F (graus de llibertat) 444,2 (1 i 7) 

p-valor 1,4x10-7 

Estadístic t per a la variables dependent 4,7x10-13 

Estadístic t per a la variables independent 1,4x10-7 

Taula 62. Regressió lineal. Llocs de treball - PIB. Eslovàquia, 2000-2008 

 

Aquesta regressió múltiple si que s’ajusta al model. Alhora, el nivell de rellevància és de l’ordre de 

10-6 (molt menor al llindar marcat com a límit: 10-2). La variable independent que té una significació 

tan alta amb els llocs de treball que fa decantar la balança cap a un p-valor tan petit és el PIB. A 

continuació s’analitza aquesta relació.  

Al relacionar les dues variables aïlladament (sense el PIB), la relació lineal es veu enfortida i també el 

nivell de rellevància.  

Que hi hagués una relació directa i bilateral entre el nivell d’ocupació i el PIB del país indica que la 

política del país era eficient, i encara que el nombre d’habitants a Eslovàquia no variava, sí que ho 

feia la quantitat de població amb una feina i conseqüentment es podia impulsar l’economia del país. 

D’altra banda, si el PIB augmentava, es podia invertir més en les empreses del país i així crear nous 

llocs de treball.  
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13. Km autopistes –  Nombre d’habitants 

R2 0,07 

Estadístic F (graus de llibertat) 0,51 (1 i 7) 

p-valor 0,50 

Estadístic t per a la variables dependent 0,51 

Estadístic t per a la variables independent 0,50 

Taula 63. Regressió lineal. Km autopistes – Nombre d’habitants. Eslovàquia, 2000-2008 

 

La relació no es pot aproximar de forma lineal i tampoc hi ha rellevància entre ambdues variables.  

La xarxa d’autopistes eslovaca va anar desenvolupant-se i creixent bastant durant el període 

estudiat (encara que els préstecs procedents d’Europa fossin de quantitats mínimes en comparació 

amb els pressupostos dels altres països). De manera oposada a aquest augment de la longitud de la 

xarxa, el nombre d’habitants residents al país no va canviar en els nou anys considerats. És per 

aquesta raó que no es mostra una proporcionalitat directa entre les variables. Tot i això, cal afegir 

que aquest desenvolupament de la xarxa d’autopistes era molt necessari encara que el nombre 

d’habitants no augmentés. Doncs, la densitat d’autopistes a Eslovàquia abans de l’entrada a la UE 

era de 6 km/1.000km2, mentre que la densitat europea era de 14.  

 

14. Km de vies fèrries – Nombre d’habitants 

R2 0,14 

Estadístic F (graus de llibertat) 2,3 (1 i 7) 

p-valor 0,17 

Estadístic t per a la variables dependent 0,06 

Estadístic t per a la variables independent 0,17 

Taula 64. Regressió lineal. Km de vies fèrries – Nombre d’habitants. Eslovàquia, 2000-2008 

 

Tampoc aquest estudi s’ajusta al model proposat. El nivell de rellevància és superior al 5% establert 

com a llindar superior i l’estadístic F no és ni la meitat del valor tabulat per a una significació del 95% 

i 1 i 7 graus de llibertat. 

Els resultats d’aquesta regressió no són fiables: els registres indiquen que el nombre d’habitants va 

variar en nou anys entre 5,37 i 5,38 milions. Així doncs, el nostre eix de les abscisses es mou en un 

interval molt reduït i que implica molt error en la recta aproximada.  

Mentre la població es va mantenir constant en quant a quantitat, la xarxa de ferrocarrils va perdre 

certa longitud. Abans de l’adhesió a la UE la densitat d’aquest xarxa era molt superior a la europea 

(a Eslovàquia 75 línies/1.000 km2 mentre que la mitja europea era de 51). La problemàtica era que la 

major part d’aquestes línies no complien els estàndards europeus. Conseqüentment, algunes 

d’aquestes es van eliminar per falta de fons per a modernitzar-les.  

 

15. Km autopistes –  Inversió en infraestructures viàries 

R2 0,89 

Estadístic F (graus de llibertat) 64,5 (1 i 7) 

p-valor 8,9x10-5 

Estadístic t per a la variables dependent 4,1x10-8 

Estadístic t per a la variables independent 8,9x10-5 

Taula 65. Regressió lineal. Km autopistes – Inversió en infraestructures viàries. Eslovàquia, 

2000-2008 
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La regressió s’ajusta a un model lineal i la rellevància entre variables és molt bona.  

La xarxa de carreteres i autopistes del país era molt menys densa que la europea. És per això que el 

país va invertir dues terceres parts dels seus pressupostos per a infraestructures de transport en 

aquest sector. La posició geogràfica reclamava una bona xarxa viària per a assegurar una bona 

comunicació entre la part oriental i occidental d’Europa. Conseqüentment, es va invertir en nova 

construcció, i a mesura que els pressupostos per al sector eren d’imports més alts encara es podien 

construir més trams de carreteres i autopistes. Paral·lelament es va invertir altes quantitats en la 

conservació de les rutes preexistents.  

 

16. Km de vies fèrries – inversió en infraestructures ferroviàries  

R2 0,26 

Estadístic F (graus de llibertat) 3,8 (1 i 7) 

p-valor 0,09 

Estadístic t per a la variables dependent 4,4x10-16 

Estadístic t per a la variables independent 0,09 

Taula 66. Regressió lineal. Km de vies fèrries – Inversió en infraestructures ferroviàries. 

Eslovàquia, 2000-2008 

 

Aquesta última regressió no s’ajusta a un model lineal i la rellevància no és superior al 95%.  

La longitud de la xarxa ferroviària va ser molt constant entre 2000 i 2006. A partir d’aquell any 

algunes línies, les quals tenien unes condicions molt deficitàries, es van començar a eliminar de la 

xarxa. Els pressupostos van ser bastant constants (excepte una mica inferiors els anys 2000, 2003 i 

2004). Aquests diners es van destinar a la conservació de les rutes preexistents i a la electrificació de 

bona part de la longitud de via.  

 

2.5. Romania 

 

1. PIB - Préstecs de la UE 

R2 0,04 

Estadístic F (graus de llibertat) 1,3 (1 i 7) 

p-valor 0,29 

Estadístic t per a la variables dependent 0,04 

Estadístic t per a la variables independent 0,29 

Taula 67. Regressió lineal. PIB – Préstecs de la UE. Romania, 2003-2011 

 

Les dues variables no s’ajusten a un model lineal.  

Al representar l’evolució del PIB al llarg del període estudiat observem que el pendent de la corba 

obtinguda es manté bastant regular, amb excepció de la decaiguda de PIB l’any 2009. Els préstecs 

que va atorgar la UE a Romania van ser d’imports molt diversos entre 2003 i 2011. En conseqüència, 

es pot concloure que l’evolució econòmica del país no depenia en gran mesura de l’entrada de flux 

monetari procedent de la UE: el PIB del país creixia encara que els préstecs no ho fessin.  

Cal fer esment específic de l’any 2009: únic any en que el PIB va decaure però les inversions 

europees van assolir el seu màxim. Al voltant d’aquell any el país va experimentar les conseqüències 

més pronunciades de la crisi econòmica. La crisi va continuar al país durant els anys següents. 

Aleshores, per què el PIB va créixer l’any 2010? Una de les raons va ser el gran préstec de la UE de 

l’any anterior, que va veure la seva influència en l’economia del país amb un retràs d’un any.   
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2. Deute públic – Préstecs de la UE 

 

R2 0,05 

Estadístic F (graus de llibertat) 0,6 (1 i 7) 

p-valor 0,45 

Estadístic t per a la variables dependent 0,10 

Estadístic t per a la variables independent 0,45 

Taula 68. Regressió lineal. Deute públic – Préstecs de la UE. Romania, 2003-2011 

 

Tampoc existeix una relació lineal entre ambdues variables.  

El creixement del deute públic va ser estrictament creixent. Durant els anys previs a l’arribada de la 

crisi econòmica mundial el creixement del deute públic va créixer moderadament (en mitja un 10% 

anual). Amb l’arribada de la crisi aquest creixement anual es va multiplicar gairebé per quatre. Si 

s’observa l’evolució del deute públic a través dels anys sembla que es podria assimilar la corba amb 

un comportament parabòlic. A l’altra extrem hi trobem l’evolució dels préstecs, que no segueix 

ningun perfil geomètric regular.  

 

3. Importacions – Préstecs de la UE 

R2 0,07 

Estadístic F (graus de llibertat) 0,5 (1 i 7) 

p-valor 0,50 

Estadístic t per a la variables dependent 3,4x10-3 

Estadístic t per a la variables independent 0,50 

Taula 69. Regressió lineal. Importacions – Préstecs de la UE. Romania, 2003-2011 

 

Amb els paràmetres estadístics obtinguts en la regressió lineal entre les variables s’afirma que no 

existeix una relació lineal.  

L’evolució de les importacions a Romania va seguir el mateix perfil temporal que el PIB: creixement 

amb pendent similar entre 2003 i 2011 i una decaiguda l’any 2009. Tal i com s’ha comentat 

anteriorment, els préstecs van evolucionar de forma irregular i conseqüentment no es pot 

relacionar amb ninguna altra variable.  

 

4. Exportacions – Préstecs de la UE 

 

R2 0,04 

Estadístic F (graus de llibertat) 0,7 (1 i 7) 

p-valor 0,44 

Estadístic t per a la variables dependent 5,0x10-3 

Estadístic t per a la variables independent 0,44 

Taula 70. Regressió lineal. Exportacions – Préstecs de la UE. Romania, 2003-2011 

 

Aquesta relació s’assimila tant en resultats com en conclusions a la regressió anterior.  

La caiguda de les exportacions de l’any 2009 va ser menys pronunciada que la de les importacions: 

la caiguda de les exportacions va ser només del 13%, mentre que la de les importacions del 32%. La 

caiguda de les exportacions s’assimila a la reducció del PIB aquell mateix any: del 15%.  
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5. Importacions – Inversions en infraestructures de transport 

R2 0,73 

Estadístic F (graus de llibertat) 19,7 (1 i 6) 

p-valor 4,4x10-3 

Estadístic t per a la variables dependent 0,04 

Estadístic t per a la variables independent 4,4x10-3 

Taula 71. Regressió lineal. Importacions – Inversió en infraestructures de transport.          
Romania, 2003-2010 

 

Amb un coeficient de Pearson inferior al llindar preestablert, es classifica aquesta regressió com a no 

lineal, R2=0,73. Tot i això, com que el p-valor és molt baix (0,004) sí que existeix certa rellevància 

entre variable.  

La major part de volum de mercaderies importades al país circulaven per la xarxa viària, ferroviària o 

arribaven a la costa del país via marítima. El problema era que els canals navegables que creuaven el 

país no estaven preparats per a suportar les condicions tècniques dels baixes que transportaven 

aquestes mercaderies. És per aquest motiu, que Romania va invertir molt fortament en aquest últim 

sector, passant per davant del camp ferroviari. Invertint un 99% del pressupost total dedicat a les 

infraestructures de transport en aquests tres camps, es va possibilitar una gran crescuda de 

l’entrada de mercaderies al país. la regressió no s’ajusta al model lineal ja que en els dos últims anys 

estudiats, tot i que es va invertir més que mai en les infraestructures de transport, les importacions 

van patir una davallada. Aquesta caiguda del volum importat s’explica amb l’arribada de la crisi 

econòmica mundial al país, que va impossibilitar-li mantenir un nivell tant al d’intercanvis.  

 

6. Exportacions – Inversions en infraestructures de transport 

R2 0,79 

Estadístic F (graus de llibertat) 26,8 (1 i 6) 

p-valor 2,1x10-3 

Estadístic t per a la variables dependent 9,6x10-3 

Estadístic t per a la variables independent 2,1x10-3 

Taula 72. Regressió lineal. Exportacions – Inversions en infraestructures de transport. 

Romania, 2003-2010 

 

La correlació que hi ha entre ambdues variables és similar a la regressió anterior.  

Alhora, l’explicació d’aquests resultats és exactament la mateixa.  

 

7. Turisme internacional – Préstecs de la UE 

R2 0,06 

Estadístic F (graus de llibertat) 0,6 (1 i 7) 

p-valor 0,47 

Estadístic t per a la variables dependent 3,4x10-5 

Estadístic t per a la variables independent 0,48 

Taula 73. Regressió lineal. Turisme internacional – Préstecs de la UE. Romania, 2003-2011 

 

Amb R2=0,06, un p-valor proper al 50% i un paràmetre F de Fisher menor al tabulat es pot assegurar 

que aquesta regressió no s’ajusta a un model lineal.  

Ninguna de les dues variables es pot representar mitjançant una funció geomètrica regular.  



48 
 

L’evolució de les dues variables amb el temps segueix un perfil serpentós. La poca rellevància entre 

variables es deu a la diferència de posició dels màxims i mínims de cada variable. Per exemple: 

mentre que els préstecs mostren mínim l’any 2004 el turisme internacional va assolir un màxim.  

Amb aquestes dades podem assumir que no hi ha relació directa entre el turisme internacional i els 

préstecs de la UE. Així doncs, imaginem que no es va destinar una gran part d’aquests préstecs a la 

fomentació d’augmentar el turisme internacional.  

 

8. Turisme internacional – Inversions en infraestructures de transport 

R2 0,72 

Estadístic F (graus de llibertat) 19,4 (1 i 6) 

p-valor 4,5x10-3 

Estadístic t per a la variables dependent 1,2x10-4 

Estadístic t per a la variables independent 4,5x10-3 

Taula 74. Regressió lineal. Turisme internacional – Inversions en infraestructures de 

transport. Romania, 2003-2010 

 

La relació entre les dues variables no s’ajusta perfectament al model lineal, encara que s’hi 

aproxima. Tanmateix, amb una rellevància superior al 99% assumim que les variables van 

evolucionar de manera lligada. 

Tot i l’alt nivell de rellevància, aquesta relació entre variables no es pot explicar raonadament. La 

major part dels turistes internacionals arribaven al país en avió i no es va invertir en aquest sector.  

 

9. Préstecs de la UE – km d’autopistes – km de vies fèrries – nombre d’habitants 

R2 0,26 

Estadístic F (graus de llibertat) 0,4 (3 i 5) 

p-valor 0,73 

Estadístic t per a la variables dependent 
(Préstecs de la UE) 

0,49 

Estadístic t per a la variables independent 
(km d’autopista) 

0,67 

Estadístic t per a la variables independent 
(km de vies fèrries) 

0,79 

Estadístic t per a la variables independent 
(milions d’habitants) 

0,58 

Taula 75. Regressió lineal. Préstecs de la UE – km d’autopistes – km de vies fèrries – nombre 

d’habitants. Romania, 2003-2011 

 

La regressió entre aquestes quatre variables no s’ajusta a un model lineal. A part, la rellevància de 

totes les variables és relativament baixa.  

La variable més irrellevant és la longitud de la xarxa ferroviària. En la regressió següent aquesta no 

apareixerà. La més rellevant, a priori, és el nombre d’habitants del país.  
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10. Préstecs de la UE – km d’autopistes – Nombre d’habitants 

R2 0,07 

Estadístic F (graus de llibertat) 0,7 (2 i 6) 

p-valor 0,52 

Estadístic t per a la variables dependent 
(Préstecs de la UE) 

0,43 

Estadístic t per a la variables independent 
(km d’autopista) 

0,67 

Estadístic t per a la variables independent 
(milions d’habitants) 

0,43 

Taula 76. Regressió lineal. Préstecs de la UE – km d’autopistes – nombres d’habitants. 

Romania, 2003-2011 

 

Aquesta relació tampoc segueix un model lineal.  

La variable que millor es pot relacionar amb els préstecs de la UE són el nombre d’habitants. Aquest 

serà el següent anàlisi que s’estudiarà.  

 

11. Préstecs de la UE – Nombre d’habitants 

R2 0,05 

Estadístic F (graus de llibertat) 1,4 (1 i 7) 

p-valor 0,27 

Estadístic t per a la variables dependent 0,23 

Estadístic t per a la variables independent 0,27 

Taula 77. Regressió lineal. Préstecs de la UE – nombre d’habitants. Romania, 2003-2011 

 

Tampoc en aquest cas trobem uns paràmetres probabilístics que ens confirmin la linealitat o 

rellevància entre les dues variables.  

El motiu principal que explica aquests fets és l’alta variabilitat dels préstecs procedents de la Unió. 

La població de Romania va decréixer entre 2003 i 2011. Aquesta reducció va ser de forma 

progressiva i de tal manera que es podia aproximar més o menys a una recta.  

 

12. Llocs de treball – Préstecs de la UE – PIB 

R2 0,28 

Estadístic F (graus de llibertat) 0,1 (2 i 6) 

p-valor 0,88 

Estadístic t per a la variables dependent 
(Llocs de treball) 

3,6x10-7 

Estadístic t per a la variables independent 
(Préstecs de la UE) 

0,75 

Estadístic t per a la variables independent 
(PIB) 

0,64 

Taula 78. Regressió lineal. Llocs de treball – Préstecs de la UE - PIB. Romania, 2003-2011 

 

La relació entre les tres variables no s’ajusta a un model lineal. Ningun dels paràmetres estadístics 

s’adequa als llindars establerts: R2= 0,28, p-valor=0,88 i el paràmetre F és molt inferior al valor 

tabulat.  
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No s’estudien els casos Llocs de treball – Préstecs de la UE ni Llocs de treball – PIB aïlladament ja 

que amb els resultats de la regressió lineal múltiple s’ha pogut observar el nivell de rellevància 

combinant les variables dues a dues no és adequat.  

Ja s’ha conclòs que les relacions que inclouen els préstecs de la UE no s’ajusten a cap relació lineal a 

causa de la variabilitat dels seus imports. D’altra banda, la distribució dels llocs de treball no seguia 

cap tipus de relació geomètrica regular. Cap a l’any 2008 l’ocupació va arribar al seu màxim. 

Després, va caure dràsticament com a conseqüència de la crisi econòmica.  

 

13. Km autopistes –  Nombre d’habitants 

R2 0,83 

Estadístic F (graus de llibertat) 41,0 (1 i 7) 

p-valor 3,7x10-4 

Estadístic t per a la variables dependent 2,0x10-4 

Estadístic t per a la variables independent 3,7x10-4 

Taula 79. Regressió lineal. Km autopistes – Nombre d’habitants. Romania, 2003-2011 

 

Amb una R2=0,83 assumim que la regressió s’ajusta al model lineal proposat. La rellevància entre les 

dues variables també és molt significativa: el p-valor és de l’ordre de 10-4.  

La longitud de la xarxa d’autopistes de Romania va augmentar entre 2003 i 2011. Mentrestant, el 

nombre d’habitants del país va decréixer. El resultat d’aquests pendents oposats resulta en una 

regressió lineal amb pendent negatiu. La densitat d’autopistes al país era molt inferior a la mitja 

europea abans d’adherir-se a la UE (densitat de Romania: 0,88 km d’autopista per cada 1.000 km2 de 

superfície, mentre que la densitat mitjana europea era de 14). El país necessitava aquest augment 

de la longitud de la xarxa tot i que la població disminuís ja que la xarxa d’autopistes era molt curta 

per poder ser eficient i permetre que els propis ciutadans del país pogués moure’s lliurement pel 

territori.  

 

14. Km de vies fèrries – Nombre d’habitants 

R2 0,66 

Estadístic F (graus de llibertat) 16,7 (1 i 7) 

p-valor 4,6x10-3 

Estadístic t per a la variables dependent 2,0x10-4 

Estadístic t per a la variables independent 4,6x10-3 

Taula 80. Regressió lineal. Km de vies fèrries – Nombre d’habitants. Romania, 2003-2011 

 

La regressió no s’ajusta bé a un model lineal. Si analitzem al distribució de punts que s’han obtingut 

al combinar les dues variables sembla que es podria representar de forma més ajustada amb una 

funció parabòlica. Pel que fa al p-valor, amb un resultat de 0,46%, estem dins el rang acceptat.  

La longitud de la xarxa de ferrocarrils va disminuir durant els anys previs a l’adhesió a la UE. Entre 

2006 i 2011 la longitud es va mantenir gairebé constant. L’any 1996 es va instaurar un programa de 

rehabilitació de la xarxa ferroviària del país. La densitat de la xarxa era superior a la mitja europea. 

El problema eren les característiques tècniques d’aquesta: només un 36% de la longitud estava 

electrificada i un 27% era de doble via; proporcions molt baixes comparades amb les de la Unió. 

L’objectiu del país era apujar aquestes proporcions i aconseguir els estàndards exigits per Europa 

per a poder adherir-se a la UE. És per aquest motiu que algunes línies es van eliminar de la xarxa. 

D’altra banda, el nombre d’habitants de Romania va disminuir linealment en tot el període estudiat 

(entre 2003 i 2011).   
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15. Km autopistes –  Inversió en infraestructures viàries 

R2 0,76 

Estadístic F (graus de llibertat) 23,1 (1 i 6) 

p-valor 3,0x10-3 

Estadístic t per a la variables dependent 0,01 

Estadístic t per a la variables independent 3,0x10-3 

Taula 81. Regressió lineal. Km autopistes – Inversió en infraestructures viàries. Romania, 

2003-2010 

 

El coeficient de determinació és inferior al llindar preestablert, però s’hi apropa molt.  Tot i això, la 

rellevància entre variables és molt bona. 

La xarxa viària de Romania era molt menys extensa que qualsevol que s’hagi estudiat, amb una 

densitat de 0,88 km d’autopista per cada 1.000 km2 de superfície, quan la densitat de la UE era de 

14. També la longitud de carreteres nacionals era molt reduïda. Aquest fet va implicar una alta 

necessitat d’inversió en el sector (80% dels seus pressupostos en infraestructures de transport), i en 

concret, a la nova construcció. Tot i això, la conservació de la xarxa preexistent era necessària i es va 

endur una bona part d’aquests pressupostos. Això implica que alguns anys els imports destinats al 

sector eren superiors als de les activitats anteriors però la longitud de la xarxa d’autopistes es 

mantenia constant.  

 

16. Km de vies fèrries – inversió en infraestructures ferroviàries  

R2 0,35 

Estadístic F (graus de llibertat) 4,8 (1 i 6) 

p-valor 0,07 

Estadístic t per a la variables dependent 8,6x10-12 

Estadístic t per a la variables independent 0,07 

Taula 82. Regressió lineal. Km de vies fèrries – Inversió en infraestructures ferroviàries. 

Romania, 2003-2010 

 

No existeix una relació entre ambdues variables.  

La xarxa ferroviària del país tenia una densitat superficial similar a l’europea. Els seus paràmetres 

tècnics però no eren els adequats per que la UE permetés l’entrada del país com a nou Estat 

membre. És per això que abans d’adherir-se a la Unió, el govern de Romania va decidir reduir la 

longitud de la xarxa en un 3%. Tot i això, les inversions en el sector van créixer any rere any. Però 

tot el pressupost es va destinar a la conservació, renovació i rehabilitació, no a la nova construcció.  

 

 

 


