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Abstract 

We employ a set of sign restrictions on the impulse responses of a Global VAR model, 
estimated for 38 countries/regions over the period 1979Q2--2011Q2, as well as bounds on 
impact price elasticities of oil supply and oil demand to discriminate between supply-driven 
and demand-driven oil-price shocks, and to study the time profile of their macroeconomic 
effects across a wide range of countries and real/financial variables. We show that the above 
identification scheme can greatly benefit from the cross-sectional dimension of the GVAR---
by providing a large number of additional cross-country sign restrictions and hence reducing 
the set of admissible models. The results indicate that the economic consequences of a 
supply-driven oil-price shock are very different from those of an oil-demand shock driven by 
global economic activity, and vary for oil-importing countries compared to energy exporters. 
While oil importers typically face a long-lived fall in economic activity in response to a 
supply-driven surge in oil prices, the impact is positive for energy-exporting countries that 
possess large proven oil/gas reserves. However, in response to an oil-demand disturbance, 
almost all countries in our sample experience long-run inflationary pressures, an increase in 
real output, a rise in interest rates, and a fall in equity prices. 

JEL Classifications: C32, E17, F44, F47, Q41. 

Keywords: Global VAR (GVAR), interconnectedness, global macroeconomic modeling, 
impulse responses, international business cycle, oil-demand and oil-supply shocks.  
 
 
 
 

  ملخص
  

رضولأثر مرونة أسعار إمدادات النفط والطلب على النفط  لدراسة ین الع ى  لتمییز ب ب  ف نفط والطل عار ال ة الصدمات أس ف ولمدفوع ة المل دراس

ف  المالیة/ االقتصاد الكلي عبر مجموعة واسعة من البلدان والمتغیرات الحقیقیة على  ثارھا آل ىالوقت ى ردود نقوم بتوظی ود عل ن القی ة م مجموع

نظام الوتبین لنا أن . 2011سنة الى الربع الثانى ل 1979ة من الربع الثانى لسنة خالل الفتر منطقة/ بلدا  38 لعددالعالمي،  VAR دفعة من نموذج

من خالل توفیر عدد كبیر من قیود إضافیة عبر البالد، وبالتالي الحد من مجموعة  ذلكو  GVAR مستعرضة  فىفید كثیرا یأعاله یمكن أن  المحدد

ي تحمل صدمة یحركھا العرض تخوالتى وتشیر النتائج إلى أن العواقب االقتصادیة لصدمة أسعار النفط . مقبولةالنماذج ال ك الت را عن تل تلف كثی

بینما تواجھ مستوردي . النشاط االقتصادي العالمي، وتختلف بالنسبة للبلدان المستوردة للنفط مقارنة مع مصدري الطاقةب ةالطلب على النفط مدفوع

تأثیر إیجابي بالنسبة ھناك في أسعار النفط، و یحركھا العرضتلك التى النفط عادة ما یكون سقوط طویلة األمد في النشاط االقتصادي ردا على تزاید 

ك، . الغاز/ النفط  كمیات كبیرة من احتیاطىللبلدان المصدرة للطاقة التي تمتلك  ع ذل ي استجابة الضطرابووم ع -ف إن جمی نفط، ف ى ال ب عل الطل

الناتج الحقیقي، وارتفاع أسعار الفائدة، وانخفاض في  الضغوط التضخمیة على المدى الطویل ، وزیادة في تعانى من عینة الالبلدان تقریبا في تجربة 

 .أسعار األسھم




