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Abstract 

The recent plunge in oil prices has brought into question the generally accepted view that lower 
oil prices are good for the US and the global economy. In this paper, using a quarterly multi-
country econometric model, we first show that a fall in oil prices tends relatively quickly to 
lower interest rates and inflation in most countries, and increase global real equity prices. The 
effects on real output are positive, although they take longer to materialize (around 4 quarters 
after the shock). We then re-examine the effects of low oil prices on the US economy over 
different sub-periods using monthly observations on real oil prices, real equity prices and real 
dividends. We confirm the perverse positive relationship between oil and equity prices over 
the period since the 2008 financial crisis highlighted in the recent literature, but show that this 
relationship has been unstable when considered over the longer time period of 1946–2016. In 
contrast, we find a stable negative relationship between oil prices and real dividends which we 
argue is a better proxy for economic activity (as compared to equity prices). On the supply side, 
the effects of lower oil prices differ widely across the different oil producers, and could be 
perverse initially, as some of the major oil producers try to compensate their loss of revenues 
by raising production. Taking demand and supply adjustments to oil price changes as a whole, 
we conclude that oil markets equilibrate but rather slowly, with large episodic swings between 
low and high oil prices. 

JEL Classifications: C32, E17, E32, F44, F47, O51, Q43. 
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  ملخص
 

عار النفط االغراق بة للوالیات المتحدة  أدى األخیر في أس عار النفط جیدة بالنس كیك في الرأي المقبول عموما أن انخفاض أس إلى التش

فط تبین لنا أوال أن انخفاض أسعار الن ،بلدان متعددةل نموذج اقتصادي قیاسي ربع سنويباستخدام واالقتصاد العالمي. في ھذه الورقة، و

على الناتج  إیجابیة. اآلثار أسعار األسھم العالمیة الحقیقیةارتفاع بسرعة إلى انخفاض أسعار الفائدة والتضخم في معظم البلدان، ویمیل 

دمة). الحقیقي ثار المترتبة إعادة النظر في اآلببعد ذلك  قومن، على الرغم من أنھا تأخذ وقتا أطول لتتحقق (حوالي أربعة أرباع بعد الص

على انخفاض أسعار النفط على اقتصاد الوالیات المتحدة في الفترات الفرعیة المختلفة باستخدام المالحظات الشھریة على أسعار النفط 

نذ بدایة الحقیقي، أسعار األسھم الحقیقیة واألرباح الحقیقیة. نؤكد على العالقة اإلیجابیة الضارة بین أسعار النفط واألسھم خالل الفترة م

تقرتكون العالقة قد  نأأبرزت في األدب الحدیث، ولكن تبین ولكنھا  2008األزمة المالیة لعام  على مدى  الیھا نظرال عند ةغیر مس

وكیل أفضل للنشاط جده نو. في المقابل، نجد عالقة سلبیة مستقرة بین أسعار النفط وأرباح األسھم 2016-1946فترة زمنیة أطول من 

آثار انخفاض أسعار النفط التفاضلیة تستخدم على نطاق واسع في ان فعلى جانب العرض، وادي (بالمقارنة مع أسعار األسھم). االقتص

تقیم في البدایة، وبعض من كبار منتجي النفط في محاولة الجمیع أنحاء الدول المنتجة للنفط  یة  المختلفة، ویمكن أن تس بإلتعویض  عاش

وازن أسواق تاإلنتاج. أخذ العرض والطلب التعدیالت للتغیرات في أسعار النفط ككل، فإننا نستنتج أن  عائدات من خالل زیادةلل فقدانھم

 .تقلبات العرضیة الكبیرة بین أسعار النفط المنخفضة والعالیةالولكن ببطء، مع تتم النفط 

 


