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Introducere 
 
Creşterea economică este unul dintre cele mai fascinante subiecte din 

macroeconomie. Dintre factorii care determină creşterea unei economii, 
cheltuielile bugetare reprezintă un factor important. Studiile empirice privind 
impactul cheltuielilor bugetare asupra creşterii economice pe termen lung 
includ lucrările lui Romer(1) (1990), Barro(2) (1991), Levine şi Renelt(3) (1992), 
Fede(4) (1997). Cele mai multe studii utilizează serii de date transversale pentru 
conectarea seriilor de date privind cheltuielile guvernamentale cu ratele de 
creştere economică. Dezavantajul acestor studii este acela că analiza 
transversală poate să identifice corelaţia, dar nu şi cauzalitatea dintre variabile 
(Hsieh, Lai, 1994), pentru că furnizează doar estimaţii comasate ale efectului 
mărimii sectorului guvernamental asupra creşterii economice (Ghali, 1999), 
nepermiţând identificarea efectului generat de fiecare ţară. 

Analiza tradiţională de regresie OLS nu este suficientă pentru 
determinarea sensului cauzalităţii(5). În orice caz, valoarea coeficientului (care 
este semnificativă) este compatibilă atât cu viziunea keynesiană (cauzalitate 
dinspre cheltuielile bugetare înspre creşterea economică), legea lui Wagner 
(cauzalitate dinspre creştere spre cheltuială) şi cauzalitatea bidirecţională dintre 
cele două variabile. Modalitatea cea mai indicată de determinarea a acestei 
relaţii este însă utilizarea testului de cauzalitate Granger(6).  

Lucrarea modelează relaţia dintre PIB şi ponderea cheltuielilor bugetare 
în PIB, pornind de la studiul lui Ghali, corelat cu literatura privind Legea lui 
Wagner.  

 
2. Stadiul cunoaşterii privind Legea lui Wagner 
 
Legea lui Wagner(7) privind extinderea activităţii statului în economie, 

care susţine că factorul determinant în creşterea dimensiunii sectorului 
guvernamental este creşterea economică, continuă să exercite atracţie asupra 
econometricienilor.  Examinarea de o manieră critică a celor mai relevante 
articole (scrise pe parcursul unui interval de timp de patru decenii(8)) care 
tratează acest subiect pune în evidenţă repetatele divagări de la definiţia lui 
Wagner privind activitatea statului(9) şi sacrificarea esenţei formulării acesteia 
doar cu scopul de a afişa modele econometrice cât mai sofisticate, care să 
rivalizeze şi chiar să le întreacă pe cele ale predecesorilor(10).  

În perioada imediat următoare celui de-al doilea război mondial, datorită 
stimulentelor oferite de stat cu scopul consolidării şi, în acelaşi timp, exercitării 
unui control asupra economiei, s-a observat în cadrul economiilor occidentale 
creşterea influenţei guvernului asupra structurii consumului şi a cheltuielilor 
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investiţionale; s-a pus astfel problema evoluţiei pe termen lung a cheltuielilor 
guvernamentale şi a cauzelor care generează creşterea acestora.  

Este readusă în prim-plan „Legea lui Wagner”, care presupune: 
1. detectarea unor regularităţi privind creşterea mărimii sectorului 

guvernamental; 
2. includerea în definirea sectorului guvernamental atât a finanţelor 

publice ale administraţiei centrale şi locale, cât şi a întreprinderilor de 
stat;  

3. Wagner utilizează termenul de „lege” când se referă la aceste 
regularităţi, însă menţionează că sensul acestuia este cel impus de 
statisticianul Wilhelm Lexis (1911) (11). 

4. determinarea unei creşteri absolute şi a uneia relative a mărimii 
sectorului public, raportate la economia naţională, şi a unui ritm diferit 
de creştere de la o ramură la alta; 

5. includerea atât a serviciilor tradiţionale (apărare, justiţie, ordine 
publică), cât şi a educaţiei, serviciilor de asistenţă socială şi a 
cheltuielilor generate de modificările structurilor economice(12); 

6. Wagner a fost conştient că asocierea creşterea activităţii 
guvernamentale cu dezvoltarea societăţilor industrializate ridică 
problema perioadei  de analiză(13) şi se arată rezervat în încercarea de a 
găsi astfel de limite. De asemenea, el susţine că nu există limite 
specifice în aceea ce priveşte aportul progresului economic şi cultural 
asupra creşterii sectorului guvernamental. 

Legea lui Wagner oferă două posibilităţi de extindere a cercetării în 
domeniul măsurării creşterii cheltuielilor guvernamentale: 

 el nu prezintă un model articulat al procesului de creştere a sectorului 
guvernamental în cadrul căruia cauza şi efectul să fie clar delimitate; 

 agenţii implicaţi în acest  proces dinamic nu sunt în mod clar 
identificaţi. 

Rowley şi Tollison (1994) susţin că ipoteza lui Wagner este în acord cu 
doctrina avantajului comparativ. Wagner aduce în discuţie complementaritatea 
dintre creşterea sectorului industrial şi creşterea cererii pentru serviciile publice 
cu caracter economic (precum transportul şi alte reţele de comunicare, 
managementul deşeurilor şi celelalte servicii furnizate în general de agenţiile de 
stat).  Astfel, Stigler (1986) extinde ideea şi explică cererea pe termen lung 
pentru cheltuielile guvernamentale(14). 

Este dificil de găsit în studiile lui Wagner ideea conform căreia cererea 
pentru serviciile publice este susţinută de o ajustarea pasivă a guvernului care 
furnizează servicii complementare dezvoltării industriei private. Mai degrabă 
sectorul guvernamental este văzut ca un planificator al economiei care lucrează 
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în interesul public şi ia decizii inteligente menite să promoveze dezvoltarea 
industrială în linie cu preluarea şi extinderea utilităţilor publice de bază.  

Ipotezele destul de vagi ale teoriei lui Wagner cu siguranţă că nu satisfac 
rigorile partizanilor modelelor economice actuale, care utilizează tehnici 
statistice foarte avansate pentru testare, însă dezavantajele nu contraponderează 
puterea de supravieţuire a teoriei. 

Numeroasele testări ale teoriei au urmărit următoarele aspecte: 
 
a. măsurarea mărimii sectorului guvernamental 
 există aproximativ 14 tehnici diferite de măsurare a cheltuielilor 

guvernamentale, pornind de la definiţii restrictive (care exclud 
transferurile sau cheltuielile cu apărarea) până la definiţii foarte 
ample (care includ toate cheltuielile ce se regăsesc în conturile 
publice(15)); 

 interpretarea greşită a teoriei lui Wagner (care include şi utilităţile 
publice în sectorul guvernamental); omiterea influenţei întreprin-
derilor publice poate fi văzută ca fiind intenţionată; 

 au fost identificate trei posibilităţi de referire la creşterea variabilei 
dependente sector guvernamental (G); 
‐ creşterea sectorului guvernamental stricto sensu (G); 
‐ creşterea ponderii sectorului guvernamental în PIB (G/Y); 
‐ creşterea mărimii cheltuielilor publice per capita (G/N). 

Fiecare dintre aceste posibilităţi este consistentă cu o interpretare anume a 
legii lui Wagner. Coroborând aceste variante cu cele 14 modalităţi de măsurare 
a cheltuielilor guvernamentale se ajunge la un rezultat de 42 posibile variabile 
dependente. 

 
b. variabilele independente 
 venit naţional brut/ PIB;  
 modificări privind populaţia; 
 gradul de industrializare; 
 gradul de urbanizare. 

Dificultăţi: Wagner atrage atenţia asupra perioadei de analiză a legii sale; 
astfel, într-o perioadă caracterizată de dezindustrializare se pune sub semnul 
întrebării dacă activitatea guvernamentală, ca o componentă importantă a 
sectorului serviciilor, ar mai fi influenţată de lag-ul de productivitate asociat cu 
efectul Baumol(16), fapt ce introduce un element structural în analiză, care 
sugerează testarea unei ipoteze cu totul diferite. 
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c. seriile de date 
 vizează comparaţii atât între ţările dezvoltate şi economiile 

emergente, cât şi între ţările dezvoltate (există o uniformitate 
privind nivelurile de creştere a raportului G/Y în economiile vest-
europene, dar există diferenţe între G/Y al Suediei vs. cel al 
Japoniei). 

 
d. metodele de testare 
 regresia multiplă (aceasta prezintă deficienţe ce se încearcă a fi 

rezolvate prin utilizarea unor modele mai complexe); 
 cointegrarea – cea mai consistentă cu ipotezele lui Wagner (care 

susţine că nu există neapărat o relaţie de tip cauză-efect între 
dezvoltarea economică şi creşterea cheltuielilor guvernamentale(17)),  
care încearcă să identifice existenţa unei conexiuni pe termen lung 
între variabile, care nu poate fi evidenţiată prin metoda regresiei 
multiple(18);  

 ulterior se determină prezenţa/direcţia unei cauzalităţi => se aplică 
testul de cauzalitate Granger(19). 

Diferitele testări aplicate legii lui Wagner suportă critici: pe de-o parte, 
omisiunea (abordarea superficială a semnificaţiei activităţii guvernamentale), 
iar, pe de altă parte, comisiunea (utilizarea în exces a tehnicilor econometrice, 
fapt ce a dus la o falsă precizie în formularea relaţiei cauzale identificate între 
variabila activitate guvernamentală şi alte variabile macroeconomice).  

Legea lui Wagner în cazul economiei României a fost testată sub diverse 
forme, fiind obţinute rezultate ce converg către aceeaşi concluzie: există o legătură 
de cauzalitate între PIB şi cheltuielile guvernamentale, dar această relaţie este 
unidirecţională, sensul fiind de la PIB către cheltuieli guvernamentale. S-au 
înregistrat însă şi situaţii de nerespectare a acestei legi, dacă se reduce analiza doar 
la cheltuielile guvernamentale specifice unor anumite domenii. 

Astfel, Cosimo (2010), efectuând o analiză de tip cross-section pentru 
cele 27 de ţări din Uniunea Europeană, folosind date anuale, ajunge la concluzia 
că legea lui Wagner este validă pentru majoritatea ţărilor analizate, în particular 
pentru România. 

Andrei et al. (2010) au analizat relaţia existentă între cheltuielile din 
domeniul educaţiei şi dinamica PIB, concluzia fiind că nu există o cauzalitate 
Granger între aceste două variabile. 

Pe de altă parte, Dritsaki (2010), efectuând analiza pe date anuale pentru 
cele 12 ţări nou-membre ale Uniunii Europene, ajunge la concluzia că legea lui 
Wagner este validă, dacă sunt comparate cheltuielile guvernamentale totale şi 
PIB. 
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3. Date şi metodologie 
 
Pentru a evidenţia în cazul României justeţea legii lui Wagner, am utilizat 

datele cu frecvenţă trimestrială, disponibile pe site-ul EUROSTAT, pentru 
următoarele variabile, în perioada 2000-2010: 

 y – ponderea reală în PIB a cheltuielilor guvernamentale; 
 x – PIB real (exprimat în preţurile din 2005); 
Întrucât datele trimestriale prezintă o sezonalitate accentuată, variabilele 

au fost desezonalizate folosind procedura TRAMO/SEATS, disponibilă în 
Eviews5. 

Am optat pentru folosirea datelor trimestriale în defavoarea datelor anuale 
din două motive: 

 din punctul de vedere al eficienţei şi semnificaţiei testelor statistice, 
seria datelor anuale este mult prea restrânsă pentru a permite obţinerea 
unor rezultate de încredere; 

 variabilele ce caracterizează economia României în perioada 1990-
2010 prezintă serioase rupturi structurale şi inversări semnificative de 
trend, ceea ce face nefezabilă o analiză pe acest orizont de timp 
utilizând date anuale. 

 

30

32

34

36

38

40

42

44

46

2
0
0
0
Q
1

2
0
0
0
Q
3

2
0
0
1
Q
1

2
0
0
1
Q
3

2
0
0
2
Q
1

2
0
0
2
Q
3

2
0
0
3
Q
1

2
0
0
3
Q
3

2
0
0
4
Q
1

2
0
0
4
Q
3

2
0
0
5
Q
1

2
0
0
5
Q
3

2
0
0
6
Q
1

2
0
0
6
Q
3

2
0
0
7
Q
1

2
0
0
7
Q
3

2
0
0
8
Q
1

2
0
0
8
Q
3

2
0
0
9
Q
1

2
0
0
9
Q
3

2
0
1
0
Q
1

2
0
1
0
Q
3

 
 

Figura 1. Ponderea  cheltuielilor guvernamentale în PIB(%) – serie ajustată sezonier 
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Figura 2. PIB real (milioane lei, la preţurile medii ale anului 2005)- serie ajustată sezonier 
 

3.1. Metoda regresiei pentru a depista corelaţia dintre PIB şi cheltuielile 
guvernamentale 

 
Cea mai facilă metodă pentru a depista eventuale corelaţii între variabilele 

analizate este regresia liniară clasică; din păcate, ipotezele acesteia sunt foarte 
restrictive şi, în plus, un astfel de model poate semnala doar prezenţa unei 
corelaţii liniare. Mai mult, este impropriu  a vorbi despre regresie drept o 
metodă de determinare a existenţei unei cauzalităţi. 

Totuşi, estimarea unui model de regresie poate oferi indicii cu privire la 
existenţa unei posibile relaţii pe termen lung între variabile. 

În cele ce urmează, testăm legea lui Wagner în accepţiunea formală a lui 
Mann (1980), conform căreia ponderea cheltuielilor guvernamentale în PIB se 
poate exprima în funcţie de PIB real: 

ttt xy   lnln 10 , unde t  este o variabilă ce respectă ipotezele 

modelului de regresie. 
Pentru a valida legea lui Wagner, coeficientul 1  trebuie să fie 

semnificativ şi în plus 01  . 
 
3.2. Teste de staţionaritate şi cointegrare 
 
Pentru a putea depista existenţa unei eventuale cauzalităţi de tip Granger 

între cele două variabile analizate, trebuie să verificăm înainte de toate existenţa 
cointegrării între seriile de timp. 

Practic, cele două serii de timp sunt cointegrate dacă au acelaşi ordin de 
integrare, dar o combinaţie liniară a lor are un ordin de integrare mai mic. 
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De exemplu, putem avea două serii integrate de ordinul unu, i.e. 
diferenţele de ordinul unu sunt staţionare, dar poate exista o combinaţie liniară a 
celor două serii care să fie staţionară, adică integrată de ordinul 0. 

Testarea staţionarităţii a fost realizată folosind procedura generală 
Augmented Dickey-Fuller, prin estimarea următorului model de regresie: 




 
p

i
tititt uyyty

1
110 )1(  , unde ty  este variabila pentru 

care se verifică staţionaritatea, iar p  este numărul optim de lag-uri utilizat 
pentru a verifica posibile autocorelaţii de ordin superior. Numărul optim de lag-
uri folosit la testul ADF se poate alege pe baza maximizării criteriului 
informaţional Schwarz(SIC). 

Ipotezele testului sunt următoarele
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echivalând cu acceptarea staţionarităţii. 
Fie ')ln(ln ttt xyY   vectorul seriilor de timp astfel încât )1(ln Iyt   şi 

)1(ln Ixt  . Atunci tyln  şi txln  sunt cointegrate dacă există o matrice   astfel 

încât )0(' IYt  . 

Pentru a verifica dacă cele două serii de date sunt cointegrate am aplicat 
procedura lui Johansen (1991, 1995a). 

Astfel, fie un model VAR de ordinul p: 

tptptt YAYAY   ...11 , unde ')ln(ln ttt xyY   este vectorul celor 

două variabile studiate, integrate de ordinul unu, iar t  este vectorul inovaţiilor. 

Modelul VAR de mai sus poate fi rescris : 
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Teorema de reprezentare a lui Granger spune că dacă matricea 
coeficienţilor   are rangul kr  , atunci există matricele )(, rkM  , 

fiecare având rangul k, astfel încât '  şi )0(' IYt  .  

Rangul r  reprezintă de fapt numărul relaţiilor de cointegrare, iar fiecare 
coloană a matricei   conţine coeficienţii ecuaţiilor de cointegrare. 

Metoda lui Johansen constă în estimarea matricei   dintr-un model VAR 
fără restricţii şi apoi testarea restricţiilor ce rezultă din asumarea unui rang 

kr  . 
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În fapt, se testează următoarele cazuri posibile: 
 vectorul tY  nu are un trend determinist, iar ecuaţiile de cointegrare nu 

au termen liber: 1
'

1   tt YY  ; 

 vectorul tY  nu are un trend determinist, iar ecuaţiile de cointegrare au 

termen liber: )( 01
'

1    tt YY ; 

 vectorul tY  are un trend determinist, iar ecuaţiile de cointegrare au 

doar termen liber: 001
'

1 )(  ttt YY   ; 

 vectorul tY  şi ecuaţiile de cointegrare au trend liniar: 

0101
'

1 )(  ttt tYY   ; 

 vectorul tY   are un trend pătratic, iar ecuaţiile de cointegrare au trend 

liniar: )()( 10101
'

1 ttYY ttt    . 

 
3.3. Cauzalitatea Granger 
 
Putem determina existenţa unei relaţii pe termen lung între PIB şi 

cheltuielile guvernamentale realizând un test privind cauzalitatea Granger 
bivariată. 

Cauzalitatea Granger între două variabile se referă la felul în care valorile 
anterioare ale unei variabile pot fi folosite pentru a explica valorile celeilalte 
variabile. 

În cazul nostru, a testa cauzalitatea Granger se reduce la a estima 
următoarele modele de regresie: 

tltltltltt xxyyy    ln...lnln...lnln 11110  

tltltltltt uyyxxx   ln...lnln...lnln 11110   

Ipoteza nulă căreia i se testează validitatea este 0...: 10  lH  , cu 

alte cuvinte, testăm pentru prima ecuaţie faptul că xln  nu cauzează Granger pe 

ln y, iar în a doua ecuaţie testăm faptul că yln  nu cauzează Granger pe xln . 
În absenţa unei relaţii pe termen lung între variabile, este interesant de 

studiat relaţia pe termen scurt. Fără evidenţa cointegrării, un model  de corecţie 
a erorilor nu poate fi utilizat. 

Înaintea aplicării testului trebuie determinat modelul VAR corect(20). Între 
un model VAR cu variabile dummy şi unul cu perioade „trucate”, cel de-al 
doilea pare să fie un model cu specificări mai bune. În testarea cauzalităţii, 
rezultatele sunt sensibile la numărul de lag-uri utilizate în analiză. 
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3.4. Modelul VAR pentru relaţia dintre cheltuieli guvernamentale şi PIB 
 
Pentru a estima magnitudinea şi sensul relaţiei de cauzalitate PIB-

cheltuieli guvernamentale, am estimat modelul VAR(p): 

tptptt YAYAY   ...11 , unde ')ln(ln ttt xyY   este vectorul celor 

două variabile studiate, integrate de ordinul unu, iar t  este vectorul inovaţiilor. 

Rezultatele unui astfel de model arată sensul legăturii dintre cele două 
variabile, precum şi întârzierea temporală semnificativă ce descrie această 
legătură. 

 
4. Rezultate 
 
Întrucât am lucrat cu date trimestriale, e de aşteptat ca între evoluţia PIB 

şi evoluţia cheltuielilor guvernamentale să existe o întârziere temporală; din 
acest motiv, am estimat modele de regresie de tipul următor: 

tktt xy   lnln 10 , unde k este întârzierea temporală, iar t  este o 

variabilă ce respectă ipotezele modelului de regresie. 
 

Tabelul 1 
Rezultatele modelelor de regresie cu decalaj 

k 1 SE(1) Statistica t Prob t R2 Statistica F Prob F 
0 0,128 0,077 1,658 0,105 0,061 2,749 0,105 
1 0,166 0,077 2,165 0,036 0,103 4,685 0,036 
2 0,214 0,075 2,863 0,007 0,170 8,196 0,007 
3 0,262 0,072 3,640 0,001 0,254 13,250 0,001 
4 0,307 0,068 4,524 0,000 0,350 20,464 0,000 
5 0,342 0,065 5,234 0,000 0,425 27,397 0,000 
6 0,376 0,063 6,004 0,000 0,500 36,047 0,000 
7 0,399 0,061 6,497 0,000 0,547 42,210 0,000 
8 0,428 0,059 7,227 0,000 0,606 52,226 0,000 
9 0,467 0,056 8,279 0,000 0,675 68,542 0,000 
10 0,501 0,057 8,759 0,000 0,706 76,721 0,000 
11 0,539 0,058 9,227 0,000 0,733 85,137 0,000 
12 0,571 0,062 9,219 0,000 0,739 84,985 0,000 

 
După cum se observă din rezultatele modelelor estimate, există o corelaţie 

semnificativă directă între PIB şi ponderea cheltuielilor guvernamentale în PIB, 
dar această relaţie nu are un mecanism de transmisie instantaneu, ceea ce 
sugerează existenţa unei posibile corelaţii  pe termen lung. 

Cu alte cuvinte, ne aşteptăm ca Legea lui Wagner să aibă verificare 
empirică în cazul României, existând o relaţie pozitivă între cele două variabile. 
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Totuşi modelul clasic de regresie nu oferă rezultate robuste dacă cele 
două serii nu sunt staţionare, în caz contrar exist\nd posibilitatea de a avea de-a 
face cu o regresie falsă. 

Pentru a testa staţionaritatea celor două serii, precum şi ordinul lor de 
integrare, am aplicat testul ADF, descris  mai sus, pentru seriile nivel şi pentru 
diferenţele de ordinul unu. 

 
Tabelul 2 

Unit Root Test pentru ln y, ln x, ln y, ln x 
 ln y  ln y  ln x  ln x  

 - 1 -0,143 -1,349 -0,023 -0,427 
Statistica t -1,620 -3,597 -1,770 -3,296 
Valoarea critică(5%) -2,931 -2,933 -2,933 -2,933 

2
adjR  0,037 0,673 0,346 0,194 

Statistica F 2,625 82,256 11,836 10,865 
Prob F 0,113 0,000 0,000 0,002 

 
Întrucât probabilitatea asociată ipotezei nule de rădăcină unitară este mai 

mică decât nivelul de semnificaţie uzual de 5%, respingem ipoteza de 
nestaţionaritate, deci diferenţele de ordinul unu ale celor două serii sunt 
staţionare, prin urmare seriile tyln  şi txln  au acelaşi ordin de 

integrare( )1(ln Iyt   şi )1(ln Ixt  ). 
Tabelul 3 

Rezultatele testelor de cointegrare 
Data Trend: None None Linear Linear Quadratic 

Test Type No Intercept Intercept Intercept Intercept Intercept 
  No Trend No Trend No Trend Trend Trend 
Trace 1 2 2 1 0 
Max-Eig 0 2 2 0 0 

 
Conform rezultatelor testelor de cointegrare, aplicând metodologia lui 

Schwarz, deducem existenţa a cel puţin uneia şi a cel mult două relaţii de 
cointegrare între PIB şi cheltuielile  guvernamentale. 

 
Tabelul 4 

Rezultatele testului de cauzalitate Granger pentru l = 5 
Sensul 

cauzalităţii 
Ipoteza nulă 

F-Statistic P-value 
PIBCheltuieli 
guvernamentale 

Nu există cauzalitate Granger  în sensul PIBCheltuieli 
guvernamentale 4,30021 0,005 

Cheltuieli 
guvernamentale 
PIB 

Nu există cauzalitate Granger  în sensul  Cheltuieli 
guvernamentale PIB 

1,96548 0,11502 
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Întrucât probabilitatea testului Granger este mai mică decât nivelul de 
semnificaţie doar în cazul primei relaţii de cauzalitate, concluzia este că relaţia 
de cauzalitate Granger este univocă, sensul fiind de la PIB către cheltuielile 
guvernamentale, şi nu invers. 

Întrucât am stabilit că există o relaţie semnificativă de cauzalitate Granger 
în sensul PIBCheltuieli guvernamentale, putem estima un model VAR(p) 
pentru a evalua direcţia acestei relaţii de cauzalitate. 

Am estimat în acest sens un model VAR fără restricţii şi un VECM 
(Vector Error Correction Model), pentru a lua în calcul relaţia de cointegrare 
care există între cele două serii de date. 

Ţinând cont de rezultatul testului de cauzalitate Granger, am ales ordinul 
celor două modele p=4. 

 
Modelul VAR 
 
Modelul VAR(4) are următoarea formă: 
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Rezultatele estimaţiilor sunt prezentate în tabelul următor. 
 

Tabelul 5 
Estimaţiile modelului VAR(4) 

  ln yt
 

ln xt
 

ln yt-1
 

0,396545 * -0,02393 
ln yt-2

 
0,267232 0,022208 

ln yt-3
 

0,12822 -0,05277 
ln yt-4

 
0,043196 -0,02461 

ln xt-1
 

-0,1818 1,429455 * 
ln xt-2

 
-0,75814 -0,59259 

ln xt-3 
 

2,15127 * 0,021248 
ln xt-4

 
-1,07979 0,11666 

Intercept -0,74253 0,549136 * 
 R2 0,811269 0,993496 

2
adjR  0,762564 0,991817 

 F-statistic 16,65683 591,8782 
 * - semnificativ statistic cu probabilitatea de 95% 
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Din analiza coeficienţilor modelului VAR(4) estimat se observă o 
influenţă semnificativă a PIB asupra cheltuielilor guvernamentale, cu o 
întârziere de trei trimestre, toţi ceilalţi coeficienţi nefiind semnificativ diferiţi de 
zero. Faptul că acest coeficient este pozitiv semnifică existenţa unei relaţii 
directe între cele două variabile, ceea ce este un indiciu de validitate a legii 
Wagner. 

De asemenea,  coeficienţii corespunzători cheltuielilor guvernamentale nu 
sunt semnificativi pentru niciun lag în ecuaţia PIB, ceea ce este în concordanţă 
cu rezultatele testului de cauzalitate Granger. 

 

 
 

Figura 3. Funcţia de răspuns a cheltuielilor guvernamentale la un şoc al PIB 
 
După cum se observă din graficul funcţiei impuls-răspuns, cheltuielile 

guvernamentale reacţionează semnificativ la un şoc al PIB cu o întârziere de cel 
puţin trei trimestre. 

 
Modelul VECM 
 
Modelul VECM(4) are următoarea formă: 
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Coeficienţii cba ,,  sunt estimaţii pe baza relaţiei de cointegrare dintre 

tyln  şi txln . 

În modelul de mai sus coeficientul c descrie, pe termen lung, elasticitatea 
cheltuielilor guvernamentale în raport cu produsul intern brut. 

Rezultatele estimaţiilor sunt prezentate în tabelul următor. 
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Tabelul 6 
Estimaţiile modelului VECM 

  ln yt
 

ln xt
 

ln yt-1
 

-0,6852* 0,0680 
ln yt-2

 
-0,4028* 0,0837 

ln yt-3
 

-0,3188 0,0064 
ln yt-4

 
-0,4468* -0,0099 

ln xt-1
 

0,0006 0,4895* 
ln xt-2

 
-0,6544 -0,1096 

ln xt-3 
 

1,0216 0,1505 
ln xt-4

 
0,5199 -0,2698 

Intercept -0,0051 0,0066 
Termenul ecuaţiei de cointegrare 0,112* -0,027* 
b 1  
c 1,375*  
a -17,619*  
 R2 0,512 0,470 

 2
adjR  0,361 0,306 

 F-statistic 3,386 2,866 
 * - semnificativ statistic cu probabilitatea de 95% 
 
 Rezultatele estimării acestui model arată o relaţie directă şi 

semnificativă între cheltuielile guvernamentale şi PIB.  
 

 
 

Figura 4. Funcţia de răspuns a cheltuielilor guvernamentale la un şoc al PIB 
 
Această influenţă pe termen lungă se observă şi mai clar din graficul 

funcţiei impuls-răspuns, cheltuielile guvernamentale reacţionând semnificativ la 
un şoc al PIB, chiar pe o perioadă mai îndelungată.  

O concluzie interesantă poate fi desprinsă din valoarea şi semnul 
coeficientului de elasticitate pe termen lung (c=1,375), ceea ce sugerează o 
relaţie directă semnificativă între dinamica produsului intern brut şi dinamica 
ponderii cheltuielilor guvernamentale în PIB. 
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Concluzii 
 
Legea lui Wagner, care postulează existenţa unei relaţii de cauzalitate 

între dinamica PIB şi evoluţia sectorului guvernamental, este unul dintre 
subiectele cel mai intens studiate de către economişti. Dificultatea verificării 
empirice rezidă în faptul că există multe forme funcţionale ale acestei relaţii de 
cauzalitate, iar metodele econometrice folosite de-a lungul timpului au dat 
rezultate contradictorii. 

În studiul nostru am verificat validitatea acestei legi pentru economia 
României, folosind datele trimestriale aferente perioadei 2000-2010. Rezultatele 
obţinute în urma aplicării unor tehnici econometrice variate sunt în concordanţă 
cu cele obţinute de alţi cercetători în acest domeniu.  

Seria de date a cheltuielilor guvernamentale şi seria PIB sunt integrate de 
ordinul unui, iar între ele există o relaţie semnificativă de cointegrare. 

Mai mult, se poate stabili existenţa unei relaţii de cauzalitate Granger 
între mărimea sectorului guvernamental şi PIB, dar această cauzalitate este 
unidirecţională, ea manifestându-se dinspre produsul intern brut către sectorul 
guvernamental. Faptul că în urma testelor aplicate nu a reieşit o cauzalitate 
semnificativă dinspre dimensiunea sectorului guvernamental către PIB este o 
ilustrare a faptului că efectele politicilor guvernamentale nu s-au manifestat în 
direcţia producerii unei creşteri economice, aceasta având mai degrabă cauze 
exogene, datorate contextului internaţional şi local favorabil. 

Studiul ar trebui extins prin luarea în considerare a structurii cheltuielilor 
guvernamentale în corelaţie cu dinamica PIB, precum şi includerea în analiză a 
altor factori precum dinamica populaţiei, volumul investiţiilor străine, dinamica 
producţiei industriale. 

 
 

 Note 
 

(1) Paul Romer, Stanford University- California. 
(2) Robert Barro, Harvard University- Cambridge, MA; unul dintre cei mai influenţi economişti 

la nivel mondial conform IDEAS- Research Papers in Economics. 
(3) Ross Levine (World Bank) şi David Renelt (Harvard University, Cambridge, MA). 
(4) Kris Feder, Leon Levy Institute- New York. 
(5) Când creşterea economică este regresată în funcţie de cheltuielile guvernamentale, 

cercetătorii tind să interpreteze rezultatul ca  fiind o confirmare a cauzalităţii dinspre ultima 
înspre prima variabilă. 

(6) Rezultatele acestei tehnici arată că dimensiunea sectorului guvernamental determină pozitiv 
creşterea economică, fapt ce susţine viziunea keynesiană (Ghali, 1999, în studiul său vizând 
ţările OECD); Hsieh şi Lai (1994), pe de altă parte, au concluzionat că nu există nicio 
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dovadă a prezenţei unei cauzalităţi de tip Granger dinspre cheltuiala guvernamentală înspre 
creşterea PIB per capita pentru ţările G7. 

(7) Denumită după economistul german Adolph Wagner (1835-1917). 
(8) 1960-2000. 
(9)  „Apariţia societăţii industrializate moderne atrage după sine o presiune politică cu scopul 

de a susţine progresul social şi alocarea de către industrie a unor sume mai mari pentru 
promovarea aspectelor sociale” (Wagner) – „lege” formulată pentru prima dată în 1883, 
definitivată în 1911 şi utilizată pentru prima dată în limba engleză în 1958 de către 
economistul american de origine germană Richard A. Musgrave (economist-cercetător la 
FED şi profesor la Harvard University).  

(10) Wahab (2004, „Economic Growth and Expenditure: evidence from a new test 
specification”) a încercat să puncteze efectele unui ritm crescător sau descrescător al 
creşterii economice pentru ţările OECD, UE şi G7 pentru perioada 1950-2000; a determinat 
că se respectă legea lui Wagner doar pentru ţările UE (în ceea ce priveşte celelalte ţări, el a 
determinat că mărimea sectorului guvernamental creşte cu un ritm mai scăzut decât ritmul 
creşterii economice şi scade mai mult decât proporţional o dată cu scăderea ritmului de 
creştere economică). În mod contrar, studiul lui Kolluri et al. (2000) se concentrează pe 
relaţia dintre creşterea economică şi anumite componente ale cheltuielilor publice 
(variabilele dependente utilizate sunt: cheltuielile bugetare totale, consumul guvernamental 
total şi cheltuielile cu transferul guvernamental) ale ţărilor G7 şi certifică respectarea legii 
lui Wagner. Pentru UK în special, legea lui Wagner a fost confirmată pentru toate 
categoriile de cheltuieli publice dat fiind semnul pozitiv al coeficienţilor. 

(11) Acesta utiliza termenul de „lege” cu sensul de „uniformitate observabilă empiric”, şi nu cu 
sensul aplicat de Pareto legii distribuţiei venitului. 

(12) Creşterea sectorului guvernamental este asociată şi cu o utilizare de tip extensiv a legislaţiei 
care reglementează economia. 

(13) De-a lungul căreia această uniformitate empirică se verifică. 
(14) Raportate la nivelul PIB-ului. 
(15) Manualele de finanţe publice germane precum Andel (1992) sau Blankart (1994) utilizează 

noţiunea de finanţe publice-sector guvernamental şi nu pe cea de sector public ca variabilă 
dependentă. 

(16) Un fenomen descris în anii ’60, care implică creşteri salariale în domeniile care nu au 
experimentat o îmbunătăţire a nivelului productivităţii muncii, ca răspuns la creşterile 
salariale din domeniile în care s-a înregistrat creşterea productivităţii muncii. 

(17) Prezenţa cointegrării neimplicând cauzalitate. 
(18) Interpretarea este următoarea: odată stabilit gradul de integrare al variabilelor independente, 

poate fi determinat gradul de cointegrare al seriei (dacă o combinaţie liniară a seriilor 
integrate este staţionară). 

(19) Verificarea legii depinde de verificarea direcţiei cauzalităţii seriei de date cointegrate, 
respectiv aceasta trebuie să fie dinspre variabila  dezvoltare economică înspre variabila 
activitate guvernamentală. 

(20) Un model VAR corect specificat trebuie să ia în considerare rupturile de date. 
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