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Abstract 

This paper investigates the global macroeconomic consequences of falling oil prices due to the 
oil revolution in the United States, using a Global VAR model estimated for 38 
countries/regions over the period 1979Q2 to 2011Q2. Set-identification of the U.S. oil supply 
shock is achieved through imposing dynamic sign restrictions on the impulse responses of the 
model. The results show that there are considerable heterogeneities in the responses of different 
countries to a U.S. supply-driven oil price shock, with real GDP increasing in both advanced 
and emerging market oil-importing economies, output declining in commodity exporters, 
inflation falling in most countries, and equity prices rising worldwide. Overall, our results 
suggest that a U.S. supply-driven oil-price shock (equivalent to a 10–12% fall per quarter in 
the price of oil) results in an increase in global growth by 0.16 to 0.37 percentage points in the 
medium term. This is mainly due to an increase in spending by oil importing countries, which 
exceeds the decline in expenditure by oil exporters. 
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  ملخص
  

ادھذه الورقة عواقب تبحث  بب ثورة النفط في  االقتص عار النفط بس تخدام  الوالیاتالكلي العالمیة الناجمة عن ھبوط أس المتحدة باس

ة للمخاطر العالمي الذي یقدر ب  . یتم 2011إلى الربع الثاني من  2إلى  1979الفترة من  خاللبلدا ومنطقة  38نموذج القیمة المعرض

دمة امدادتحدید  تجابات النص ة للنموذج. وتظھر بضاات النفط في الوالیات المتحدة من خالل فرض قیود عالمة دینامیكیة على االس

عار النفط التي تحركھا الوالیات المتحدة، مع زیادة  دمة أس النتائج أن ھناك أوجھ عدم تجانس كبیرة في ردود البلدان المختلفة على ص

ئة، وانخفاض الناتج في البلدان الناتج المحلي اإلجمالي الحقیقي في  واق الناش ادات المتقدمة والنامیة للنفط في األس كل من االقتص

خم في معظم  یة، وانخفاض التض اس لع األس درة للس یر  البلدان،المص كل عام، تش ھم في جمیع أنحاء العالم. وبش عار األس وارتفاع أس

٪ في الربع في سعر النفط) تؤدي إلى زیادة في 12-10المتحدة (أي ما یعادل نتائجنا إلى أن صدمة أسعار النفط التي تحركھا الوالیات 

بة  ا إلى زیادة اإلنفاق من جانب البلدان  0.37إلى  0.16النمو العالمي بنس اس ط. ویعزى ذلك أس نقطة مئویة على المدى المتوس

 .المستوردة للنفط، وھو ما یتجاوز االنخفاض في اإلنفاق من جانب المصدرین للنفط

 


