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World economy rapidly recovered a ter the 2009 global economic crisis, 
and starting from 2010 fast increase of the world GDP was fixed. In 2018 
the world GDP was as high as US$ 85,909.816 billion [1]. The world econom-
ic growth was unexpectedly hampered by COVID-19 coronavirus pandemic. 
Within one month the world economy has frozen, industries and budgetary 
incomes fall down to a critical level, employment collapsed, investor activi-
ties distorted and so on. Future prospects are vague. The current framework 
brings back to memory the period of the Great Depression, when the liberal 
economic doctrines failed, and governmental interventions became neces-
sary [2]. It is obvious that a ter the pandemic breakthrough, a lot of fun-
damental principles will change in the world, including social & economic 
development doctrines: a bet seems to be placed on maximal involvement 
of national resources, and such a policy will both be basement of national 
economic strategies [3-7] and a precondition of regional economic relations 
[8]. Of course, there is a node of huge and crucial problems to be studied, 
but in this article, we will present a preliminary statistical analysis of crude 
oil prices within the framework of COVID-19 coronavirus pandemic.
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There is a huge number of publications in the world mass media where 
influence of coronavirus pandemic on crude oil prices is discussed, however, we 
have found only a single scientific article, where an econometric model of such 
an influence is explored [9]. The author concludes that pandemic influence is mi-
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nor, and oil price trend follows its immanent regularities. However, in March 2020 
available statistical material was minor, and econometric equations’ coe cients 
were not correctly proven. Even now, at our opinion, time for correct econometric 
analysis has not came yet. Only a ter cancelling the pandemic sanctions and dul-
ly registration of new infection cases such an analysis will have a scientific value.

In a lot of publicist articles [see, for instance, 10] dramatic decrease of oil 
prices in spring 2020 is explained by decline of demand on fuel due to pandemic 
sanctions, which have canceled almost all international flights and theatrical-
ly diminished automobile tra c in the great majority of developed countries. 
Hence, as it was proven in a number of fundamental researches [11, 12, etc.], 
crude oil prices do not follow the main rule of economy and do not obey to sup-
ply vs demand ratio. As it has been explored earlier [13], oil prices are driven by 
the world commodity futures markets. For instance, in 2018 at the world stock, 
mercantile and commodity exchanges 30.28 billion futures, options and deriva-
tive contracts were signed [14], and 30.68% of them or 9.29 billion were oil con-
tracts. Their total nominal cost exceeded three times the world oil consumption.

That is why we have processed available by May 4, 2020 data. Information 
on world coronavirus infection rate were borrowed from the Worldometers data 
base [15], and on crude oil weekly prices – from U.S. Statistics Agency [16]. Av-
erage weighted weekly world crude oil prices were calculated as a mean value 
between the OPEC Basket, Brent Blend and Western Texas Intermediate (WTI) 
benchmark oil prices. World coronavirus infection cases were recalculated on 
the weekly basis.

Fig. 1 demonstrates correlation between world oil prices and world corona-
virus infection cases weekly. Extremely high negative value of the correlation co-
e cient r (critical value of Pearson’s correlation for ∂ F= ¿ 0.001equals 0.693 [17]) 
allowed us to perform statistical modelling of interdependence between weekly 

Interrelation Between Weekly World Coronavirus Infection Cases and Average 
Weighted Crude Oil Price.
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world coronavirus infection cases and crude oil price according to the methodol-
ogy elaborated [5] and updated [18] earlier. Modelling was performed in the SPSS 
computer so tware using ANOVA (Analysis of Variance) technology [19].

Fig. 2 displays the quadratic equation of this interdependence whereas Ta-
bles 1 and 2 provide basic parameters and coe cients of the quadratic regres-
sion equation. Comparison of the real and the model (calculated as a function 
of weekly world coronavirus infection cases) crude oil price graphs are provided 
on Fig. 3. Tables demonstrate an admissible confidence value of the equation, 
proven also by good coincidence of the real and model oil price curves.

Quadratic Model of Interdependence Between Weekly World Coronavirus Infection 
Cases and Crude Oil Price 

Basic Parameters of the Equation 

Parameter Sum of 
squares dF Mean square F σ

Regression 3,752.551 2 1,786.276 29.189 0
Residual 856.754 14 61.197
Total 4,429.305 16

 of the Equation 

Parameter B S β t σ
Variable* 0 0 -2.174 -4.546 0

Variable2 1.325e-0.1 0 1.345

Constant 52.191 2.691 19.393
Variable = World weekly coronavirus infection cases
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The performed analysis leads to some principal and important conclusions
as follows:

  Dramatic failure of crude oil prices in January-April 2020 was not
determined by the diminished world demand on crude oil. It may be proven by
data of April 20 – May 4, when the demand has not been increased as far as
coronavirus sanctions were not canceled yet but prices have started to grow at
the background of diminishing infection cases and announcement of step-by-
step sanctions canceling.

  Coronavirus infection rate analysis provides to investors tangible
guidelines to assess sustainability of futures markets in the medium term and,
therefore, to elaborate investment strategy.

 The quadratic function has, of course, a parabolic shape, and this means
that the oil prices are driven by the coronavirus infection rate rather than by the
absolute number of infection cases. In other words, the decisive driver for oil
prices in medium term run are pandemic development tendencies instead of real
epidemiologic situation.

 Relevancy of these conclusions is proven by the model oil pricing curve,
which coincides with an admissible accuracy with empiric data.

Will amount of weekly infected people diminish, crude oil futures contract
prices will grow.

Real and Model Crude Oil Prices in January-April 2020
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By the end of 2020 we will present the final model of the interdependence 
between the coronavirus pandemic and oil prices and compare it with the 
preliminary analysis hereto.
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უკა ნას კნე ლი ათ წლე უ ლის მსოფ ლიო ეკო ნო მი კის აღ მა ვა ლი ზრდა მო უ-
ლოდ ნე ლად შეც ვა ლა ბო ლო თვე ებ ში გან ვი თა რე ბულ მა პან დე მი ურ მა მოვ ლე ნებ-
მა. დრო ის მცი რე მო ნაკ ვეთ ში ეკო ნო მი კა პრაქ ტი კუ ლად გა ი ყი ნა, კრი ტი კულ
დო ნემ დე და ე ცა ცალ კე უ ლი დარ გე ბი, ბი უ ჯე ტის შე მო სავ ლე ბი, უცხ ო უ რი და სა მა-
მუ ლო ინ ვეს ტი ცი ე ბი, და საქ მე ბის მაჩ ვე ნებ ლე ბი, ფუ ლა დი გზავ ნი ლე ბი და სხვ.
ეკო ნო მი კა ში არ სე ბუ ლი მდგო მა რე ო ბა გვა გო ნებს „დიდი დეპრესიის“ პე რი ოდს,
რო დე საც ლი ბე რა ლურ მა ეკო ნო მი კურ მა დოქ ტრი ნებ მა კრა ხი გა ნი ცა დეს და სა-
ჭი რო გახ და სა ხელ მწი ფოს აქ ტი უ რი ჩა რე ვა. პან დე მი ის და მარ ცხე ბის შემ დეგ
მსოფ ლი ო ში ბევ რი რამ შე იც ვლე ბა, მათ შო რის ქვეყ ნე ბის სო ცი ა ლურ -ე კო ნო-
მი კუ რი პო ლი ტი კე ბი და, სა ვა რა უ დოდ, აქ ცენ ტი გა კეთ დე ბა ეროვ ნუ ლი რე სურ-
სე ბის მაქ სი მა ლუ რად გა მო ყე ნე ბა ზე. ამ ნაშ რომ ში წარ მოდ გე ნი ლია მხო ლოდ
კო რო ნა ვი რუ სის პან დე მი ის ფონ ზე ნედ ლი ნავ თო ბის ფა სე ბის დი ნა მი კა. არ-
სე ბობს მრა ვა ლი პუბ ლი ცის ტუ რი სტა ტი ა, სა დაც ნავ თობ ზე ფა სე ბის სწრა ფი
კლე ბა ახ სნი ლია პან დე მი ის პი რო ბებ ში ამ ნედ ლე ულ ზე მოთხ ოვ ნის კა ტას ტრო-
ფუ ლი ვარ დნით. ერ თა დერ თი ხელ მი საწ ვდო მი სა მეც ნი ე რი პუბ ლი კა ცი ა, სა დაც
წარ მოდ გე ნი ლია პან დე მი ის და საწყ ის ში ნედ ლი ნავ თო ბის ფა სის ეკო ნო მეტ-
რი კუ ლი მო დე ლი, ას კვნის, რომ პან დე მი ის გავ ლე ნა ნავ თო ბის ფას ზე უმ ნიშ-
ვნე ლო ა. ჩვენ არც ერთ ამ დას კვნას არ ვე თან ხმე ბით. ად რე გა მოქ ვეყ ნე ბუ ლი
მო დე ლის გან გან სხვა ვე ბით, ჩვენ შე ვის წავ ლეთ ურ თი ერ თა და მო კი დე ბუ ლე ბა
მსოფ ლი ო ში ყო ველ კვი რას კო რო ნა ვი რუ სით და ინ ფი ცი რე ბულ თა ოდე ნო ბა სა
და სა შუ ა ლოდ აწო ნილ ნავ თო ბის ფასს შო რის და შევ ქმე ნით შე სა ბა მი სი წი-
ნას წა რი სტა ტის ტი კუ რი მო დე ლი, რო მე ლიც კვად რა ტუ ლი რეგ რე სი ის გან ტო ლე-
ბით აღი წე რა. სტა ტის ტი კურ მა ანა ლიზ მა აჩ ვე ნა, რომ: 1) ნედ ლი ნავ თო ბის ფა-
სის დრა მა ტუ ლი კლე ბა 2020 წლის იან ვარ -აპ რილ ში არ არის გან პი რო ბე ბუ ლი ნავ-

COVID-19 კორონავირუსის პანდემიის გავლენა ნედლი ნავთობის ფასზე...
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თობ ზე შემ ცი რე ბუ ლი მოთხ ოვ ნით; 2) კო რო ნა ვი რუ სით ინ ფი ცი რე ბის სიხ ში რე 
ინ ვეს ტორ თათ ვის წარ მო ად გენს ხელ შე სა ხებ მაჩ ვე ნე ბელს ფი უ ჩერ სუ ლი ბაზ-
რის მდგრა დო ბის შე ფა სე ბის თვის და შე სა ბა მი სი სა ინ ვეს ტი ციო სტრა ტე გი ის 
შე სა მუ შა ვებ ლად; 3) კვად რა ტუ ლი რეგ რე სი ის ფუნ ქცია პა რა ბო ლუ რი ფორ მი სა ა, 
რაც ცხად ყოფს, რომ ნავ თო ბის ფა სი რე გუ ლირ დე ბა პან დე მი ის ტენ დენ ცი ე ბით 
და არა რე ა ლუ რი ეპი დე მი ო ლო გი უ რი სი ტუ ა ცი ით; 4) ამ დას კვნე ბის მარ თე ბუ ლო-
ბა მტკიც დე ბა ნავ თო ბის ფა სის მო დე ლუ რი მრუ დით, რო მე ლიც მი სა ღე ბი სი-
ზუს ტით ემ პი რი ულ მო ნა ცე მებს შე ე სა ბა მე ბა; 5) შემ ცირ დე ბა რა ყო ველ კვი რას 
ინ ფე ცი რე ბულ თა ოდე ნო ბა, ნაფ თობ ზე ფი უ ჩერ სუ ლი კონ ტრაქ ტე ბის ფა სი გა-
იზ რდე ბა ნედ ლე ულ ზე მოთხ ოვ ნის მი უ ხე და ვად.

საკვანძ ო სიტყვები: პანდემია, ნავთობის ფასი, კორელაციის კოე-
ფიციენტი, კვადრატული რეგრესიული  განტოლება, სტატისტიკური მოდელი.

JEL Codes: C10, C40, H12

ალექსანდრე თვალჭრელიძე, ავთანდილ სილაგაძე


