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Abstract 

This paper investigates the long-run effects of public debt and inflation on economic growth. 
Our contribution is both theoretical and empirical. On the theoretical side, we develop a 
cross-sectionally augmented distributed lag (CS-DL) approach to the estimation of long-run 
effects in dynamic heterogeneous panel data models with cross-sectionally dependent errors. 
The relative merits of the CS-DL approach and other existing approaches in the literature are 
discussed and illustrated with small sample evidence obtained by means of Monte Carlo 
simulations. On the empirical side, using data on a sample of 40 countries over the 1965-
2010 period, we find significant negative long-run effects of public debt and inflation on 
growth. Our results indicate that, if the debt to GDP ratio is raised and this increase turns out 
to be permanent, then it will have negative effects on economic growth in the long run. But if 
the increase is temporary, then there are no long-run growth effects so long as debt to GDP is 
brought back to its normal level. We do not find a universally applicable threshold effect in 
the relationship between public debt and growth. We only find statistically significant 
threshold effects in the case of countries with rising debt to GDP ratios. 
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 ملخص
 

على  تجریبیةنظریة ومساھمتنا . على النمو االقتصاديعلى المدى الطویل الدین العام والتضخم الناجمة عن تبحث ھذه الورقة اآلثار 

تقدیر اآلثار على المدى الطویل في نماذج ل)  CS- DL( تباطئةم مقطعیة  ھیتوزیع زیادة نھجنطور على الجانب النظري ، .  حد سواء

والنھج  CS- DLالمزایا النسبیة للنھج  ھذه الورقة وتناقش. التابعةالمقطعیة خطاء ألات اذدینامیة ال المسوحوغیر المتجانسة البیانات 

على الجانب . مع األدلة التي تم الحصول علیھا عینة صغیرة عن طریق محاكاة مونت كارلو وضحتاألخرى القائمة في األدب و 

من الدین على المدى الطویل  ةكبیر، نجد آثار سلبیة  2010-1965بلدا خالل الفترة  40من  باستخدام البیانات على عینة التجریبي ، و

تشیر نتائجنا أنھ إذا رفع نسبة الدین إلى الناتج المحلي اإلجمالي ، ویحول ھذه الزیادة إلى أن تكون دائمة ، . العام والتضخم على النمو 

أي آثار   لن یكون لھا،  ةمؤقتولكن إذا كانت الزیادة . قتصادي في المدى الطویلبعد ذلك سوف یكون لھا آثار سلبیة على النمو اال

 قابلمستوى ال نجد . یعود إلى مستواه الطبیعيوال یتم جلب الدین إلى الناتج المحلي اإلجمالي انھ النمو على المدى الطویل طالما 

ذات داللة إحصائیة في حالة البلدان مع ارتفاع نسبة الدین إلى  مستوىنجد سوى ال . للتطبیق عالمیا في العالقة بین الدین العام والنمو

  .الناتج المحلي اإلجمالي


