
 

Abstract 

This paper investigates the global macroeconomic consequences of country-specific oil-supply 
shocks. Our contribution is both theoretical and empirical. On the theoretical side, we develop 
a model for the global oil market and integrate this within a compact quarterly model of the 
global economy to illustrate how our multi-country approach to modelling oil markets can be 
used to identify country-specific oil-supply shocks. On the empirical side, estimating the 
GVAR-Oil model for 27 countries/regions over the period 1979Q2 to 2013Q1, we show that 
the global economic implications of oil-supply shocks (due to, for instance, sanctions, wars, or 
natural disasters) vary considerably depending on which country is subject to the shock. In 
particular, we find that adverse shocks to Iranian oil output are neutralized in terms of their 
effects on the global economy (real outputs and financial markets) mainly due to an increase 
in Saudi Arabian oil production. In contrast, a negative shock to oil supply in Saudi Arabia 
leads to an immediate and permanent increase in oil prices, given that the loss in Saudi Arabian 
production is not compensated for by the other oil producers. As a result, a Saudi Arabian oil 
supply shock has significant adverse effects for the global economy with real GDP falling in 
both advanced and emerging economies, and large losses in real equity prices worldwide. 
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 ملخص

 
سواء نظریة  من العرض تبحث ھذه الورقة عواقب االقتصاد الكلي العالمي من الصدمات النفطیة الخاصة بكل بلد. مساھمتنا على حد 

ر نموذج لس����وق النفط العالمیة ودمج ھذا ض����من نموذج فص����لي مدمج لالقتص����اد العالمي یطونت نقوموتجریبیة. على الجانب النظري، 

ب الصدمات النفطیة الخاصة بكل بلد . على الجان عرض استخدام نھج متعدد األقطار جھدنا لنمذجة أسواق النفط لتحدید یةلتوضیح كیف

لد / منطق 27النفطیة ل  GVARالعملي، تقدیر نموذج  نا أن اآلثار االقتص�������ادیة 2013Q1إلى  1979Q2خالل الفترة  ةب ، وتبین ل

بیرا على اعتمادا كلعقوبات والحروب، والكوارث الطبیعیة) تختلف نتیجة لالص���دمات النفطیة (على س���بیل المثال،  عرض العالمیة من

ى من حیث آثارھا عل ھاتحییدتم النفط االیراني  إلنتاجعلى وجھ الخص���وص، نجد أن الص���دمات الس���لبیة والبلد الذي یخض���ع لص���دمة. 

سعودي.  سا إلى زیادة في إنتاج النفط ال سا صاد العالمي (المخرجات الحقیقیة واألسواق المالیة) ویرجع ذلك أ ، صدمة في المقابلواالقت

بیة على إمدادات النفط في المملكة العربیة الس����عودیة یؤدي إلى زیادة فوریة ودائمة في أس����عار النفط، بالنظر إلى أن الخس����ارة في س����ل

اإلنتاج الس�����عودي ال تعوض�����ھا أخرى منتجة للنفط. ونتیجة لذلك، فإن ص�����دمة امدادات النفط الس�����عودیة لدیھا آثار س�����لبیة كبیرة على 

لناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي في االنخفاض في كل من المتقدمة واالقتص����ادات الناش����ئة، وخس����ائر كبیرة في االقتص����اد العالمي مع ا

 أسعار األسھم الحقیقي في جمیع أنحاء العالم.
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