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 Az új koronavírus hatása Óceániában és Indonéziában 

Összefoglaló: Ausztráliában és Új-Zélandon, valamint a közvetlen szomszédsá-
gukban, azaz Indonéziában és a csendes-óceáni szigetvilágban eltérő módokon 
kezelik az új koronavírus-járványt és annak eddigi hatásait. Az előbbi két ország-
ban, úgy tűnik, sikerült megfékezni a betegség térhódítását, és jelentős gazdasági 
mentőcsomagokat is bejelentettek. Lassan és óvatosan ugyan, de a döntéshozók 
már a korlátozások részleges enyhítésére és a gazdaság fokozatos újraindításá-
ra készülnek. A szigetországok és Indonézia viszont még egy korábbi stádiumban 
járnak: az előbbiek esetében még előfordulhat, hogy el tudják kerülni a vírus terje-
dését, az utóbbiban azonban csak idő kérdése, hogy igazán kirobbanjon a járvány. 
Az elemzés az említett országokban, illetve térségben eddig megtett intézkedéseket 
veszi számba, s ismerteti a közöttük lévő hasonlóságokat és különbségeket. Az 
írás a térség vezető hatalma, Ausztrália kapcsán a COVID-19 várható gazdasági és 
külpolitikai hatásait is megvizsgálja, továbbá arra is rávilágít, miért van jelentősége a 
régión túl is annak, hogy Canberra és Wellington eddig sikeresen kezelte a járványt.

Kulcsszavak: koronavírus, Ausztrália, Új-Zéland, csendes-óceáni szigetvilág, Indo-
nézia, Kína

Abstract: The coronavirus pandemic and its effects so far have been handled in 
different ways in Australia and New Zealand as well as in Indonesia and the Pacific, 
their immediate neighbourhood. In the former two countries, it seems that the 
virus has been contained, and significant economic stimulus packages have been 
announced. Although slowly and carefully, decision-makers are already preparing 
for the partial easing of restrictions and the restarting of the economy. In contrast, 
the Pacific and Indonesia are at an earlier stage: in the former, it is still uncertain 
whether it can avoid the spread of the virus, whereas in Indonesia it is likely that 
the explosion of the pandemic is only a matter of time. The analysis examines 
the measures implemented so far in the above-mentioned countries and region, 
highlighting the similarities and differences between them. It looks at the pandemic’s 
probable economic and foreign policy implications for Australia, the main power in 
the region, and also discusses the wider significance of Australia and New Zealand’s 
so far successful handling of the pandemic.

Keywords: coronavirus, Australia, New Zealand, the Pacific, Indonesia, China

BEVEZETÉS

Ausztráliát, Új-Zélandot, a csendes-óceáni szigetvilágot (Mikronéziát, Me-
lanéziát és Polinéziát), valamint Indonéziát az új koronavírus-járvány eltérő 
módon érinti: míg a járvány terjedését sikeresen megállító Ausztrália és Új-

Zéland egészségügyi rendszerét nem terhelte le a viszonylag kisszámú beteg, addig 
Indonéziában az ottani – még a térségben is fejletlennek számító – egészségügy 
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szinte biztosan nem tudna megbirkózni az esetszámoknak az egyes előrejelzések 
által valószínűsített közeljövőbeli drámai növekedésével. A csendes-óceáni sziget-
országokat eddig elkerülte a súlyos járvány, így az indonézhez hasonló állapotban 
lévő egészségügyi rendszerük eddig nem került nyomás alá. Ami a járvány gazda-
sági hatását illeti, Ausztrália és Új-Zéland természetesen sokkal több pénzt tud az 
állampolgárai és a gazdaság támogatására fordítani, míg a szigetcsoportok kilátá-
sai külső gazdasági segítség nélkül reménytelennek tűnnek.

A jelen elemzés a földrajzi közelségük okán vizsgálja együtt az említett orszá-
gokat és térséget. Az írás bemutatja az egyes országok által hozott intézkedéseket, 
továbbá megvizsgálja a járványnak a csendes-óceáni szigetvilágban zajló geopoli-
tikai versengésre való hatását, végül pedig tágabb kontextusba helyezi Ausztrália és 
Új-Zéland eddigi sikeres válságkezelésének jelentőségét.

AUSZTRÁLIA

Ausztráliában január 25-én regisztrálták az első koronavírusos fertőzötte-
ket, akik mind Kínából érkeztek. Két nappal később a kormány elrendelte 
valamennyi kínai repülőjárat utasainak az ellenőrzését, és országszerte meg-

indult a tesztelés. Február 1-jétől sem a Kínát útba ejtő vagy onnan induló külföldi 
állampolgárok, sem azok a személyek, akik a kontinensnyi országban nem voltak 
állandó ott-tartózkodásra jogosultak, nem léphettek be Ausztráliába. Ezt később 
enyhítették, ám márciusban drasztikusan megváltoztak a határátlépés szabályai: 
17-én elrendelték a kiutazási tilalmat, 20-a óta pedig külföldi állampolgárok és állan-
dó tartózkodási engedéllyel nem rendelkezők egyáltalán nem léphetnek az ország 
területére. Az állam február elején megkezdte a külföldön rekedt több ezer ausztrál 
– jelenleg is folyó – evakuálását.

Az országon belül március közepéig (amíg a fertőzöttek száma el nem érte a 
háromszázat) nem voltak korlátozások, akkor azonban meredeken nőni kezdett a 
betegszám, így március 16-ától országszerte betiltották az 500 fősnél nagyobb, 
nem létfontosságú „statikus” összejöveteleket. Március közepén – Ausztrália tör-
ténelmében először – létrejött a „nemzeti kabinet”, amely a miniszterelnököt és a 
tagállamok vezetőit tömöríti, az országosan egységes járványügyi fellépés érdeké-
ben. Ennek nehézségeit azonban már néhány nappal később előrevetítette Victoria 
és Nyugat-Ausztrália döntése a szükségállapot kihirdetéséről, amit Nyugat- és 
Dél-Ausztrália határainak a lezárása követett. Március végén a szövetségi kormány 
két főre korlátozta az összejövetelek létszámát, ezt azonban nem minden tagállam 
tette kötelező érvényűvé.

A korlátozó intézkedések hatására mindazonáltal március végétől csökkenni 
kezdett az új esetek száma, húsvétra pedig sikerült ellaposítani a járványgörbét. 
(Megjegyzendő, hogy Ausztráliában végzik az egyik legnagyobb számú egy főre 
eső tesztet a világon, és a pozitív eredmények aránya a legalacsonyabbak között 
van.) A viszonylag gyorsan elért siker titka elsősorban az, hogy a vírus közösségi 

https://www.abc.net.au/news/2020-01-25/first-confirmed-coronavirus-case-australian-as-china-toll-rises/11900428
https://www.abc.net.au/news/2020-01-27/coronavirus-schools-urge-students-to-be-checked/11902702
https://www.abc.net.au/news/2020-01-28/coronavirus-gps-told-to-wear-masks-seeing-suspected-patients/11905414
https://www.abc.net.au/news/2020-02-01/australians-told-not-to-travel-to-china-due-to-coronavirus/11920742
https://www.abc.net.au/news/2020-01-29/coronavirus-timeline-from-wuhan-china-to-global-crisis/11903298
https://www.sbs.com.au/news/hundreds-of-australians-stuck-in-peru-now-back-home-after-coronavirus-repatriation
https://www.abc.net.au/news/2020-01-29/coronavirus-timeline-from-wuhan-china-to-global-crisis/11903298
https://www.abc.net.au/news/2020-03-17/coronavirus-cases-data-reveals-how-covid-19-spreads-in-australia/12060704
https://www.afr.com/politics/federal/national-cabinet-creates-a-new-federal-model-20200318-p54bar
https://www.abc.net.au/news/2020-01-29/coronavirus-timeline-from-wuhan-china-to-global-crisis/11903298
https://www.abc.net.au/news/2020-03-22/wa-sa-set-to-close-borders-amid-coronavirus-fight/12079044
https://www.abc.net.au/news/2020-03-31/how-australian-states-are-enforcing-coronavirus-measures/12106774
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers
https://theconversation.com/other-countries-are-shutting-schools-why-does-the-australian-government-say-its-safe-to-keep-them-open-134538
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terjedésének a mértékét sikerült alacsonyan, mintegy 10 százalékos szinten tartani, 
így az esetek túlnyomó része külföldön történt megbetegedés vagy ily módon meg-
fertőződött személlyel való érintkezés következménye. Sok más államtól eltérően, 
éppen ezért nem zárták be az országban az iskolákat sem, bár e szempontból is 
akadtak eltérő tagállami rendelkezések.

A kormány április közepéig több gazdasági mentőcsomagot jelentett be, 
amelyek értéke összesen eléri az ausztrál GDP közel 11 százalékának megfelelő 
214 milliárd ausztrál dollárt. A közvetlen költségvetési kiadásokat és kölcsönöket 
ötvöző intézkedések célja a közel 30 éve folyamatosan növekvő ausztrál gazdaság 
visszaesésének a minimalizálása, a munkavállalók bértámogatása, valamint a vál-
lalkozások segítése és az alkalmazottaik megtartására ösztönzése. A csomagok 
fő rendelkezései között szerepel a kis- és középvállalatok adókedvezményben és 
pénzügyi juttatásban, valamint a rászoruló magánszemélyek rendszeres pénzjut-
tatásban részesítése, továbbá a fontos bevételi forrásnak számító turizmust segítő 
1 milliárd ausztrál dolláros alap létrehozása. A legnagyobb, „JobKeeper payment” 
elnevezésű segélycsomag keretében a járvány által sújtott vállalatok kéthetente 
alkalmazottanként a nemzeti mediánbér mintegy 70 százalékának megfelelő bér-
támogatásra jogosultak. A szövetségi kormányon kívül az összes tagállam is előállt 
saját gazdaságélénkítő csomagokkal, március végéig közel 13 milliárd ausztrál dol-
lár összértékben.

A kormány egyértelműen úgy ítélte meg, hogy a konzervatív gazdaságpolitikai 
irányultsága ellenére a jelenlegi rendkívüli helyzetben intervencionista intézkedé-
sekre van szükség, továbbá a költségvetés terhére is támogatni kell a gazdaságot. 
Ezzel együtt azt a tényt is elfogadta, hogy a fontos célként kitűzött költségvetési 
többlet idei elérése immár nem reális. A mentőcsomagokkal szemben megfogal-
mazott fő kritika az, hogy nem terjednek ki az 1,1 millió alkalmi munkásra, valamint 
az 1,2 millió, ideiglenes vízummal rendelkező migráns munkavállalóra sem (akiket 
Scott Morrison miniszterelnök áprilisban arra kért, hogy térjenek vissza a hazá-
jukba). Az utóbbiak jelentős része külföldi diák, így az anyagi helyzetük drasztikus 
romlása érzékenyen érintheti a felsőoktatást, amely Ausztrália egyik legnagyobb 
iparága.

Morrison megítélése márciusról áprilisra sokat javult, azaz a közvélemény jelen-
tős része szerint jól kezeli a kialakult helyzetet. A népszerűség-növekedés már csak 
azért is pozitív fejlemény a kormányfő számára, mert a közvélemény megítélése 
szerint az Ausztráliában nem is olyan rég hónapokon keresztül pusztító erdőtüzek 
által okozott katasztrófa idején nem állt a helyzet magaslatán.

Új-Dél-Wales tagállamban ugyanakkor több botrány is kirobbant. Az egyik 
a Ruby Princess nevű turistahajóval kapcsolatos, amely március 19-én kötött 
ki Sydney-ben, és 2700 utasa annak ellenére partra szállhatott, hogy egyesek 
szinte egyértelműen a koronavírus tüneteit mutatták. Mint kiderült, valóban vol-
tak közöttük fertőzöttek, és tulajdonképpen hozzájuk köthető az összes ausztrál 
koronavírus-fertőzés több mint 10 százaléka, a haláleseteknek pedig mintegy har-
mada. Mivel nem világos, hogy ki a felelős, a rendőrség nyomozást indított. Egy 
másik eset következtében áprilisban egy tagállami miniszternek kellett lemondania, 

https://www.abc.net.au/news/2020-04-11/what-is-community-transmission-of-coronavirus-covid-19/12142638
https://www.canberratimes.com.au/story/6692073/the-state-by-state-guide-to-school-closures/?cs=14264
https://www.theguardian.com/business/2020/apr/12/frydenberg-says-easing-coronavirus-restrictions-ahead-of-medical-advice-dangerous-and-unrealistic
https://www.ibisworld.com/industry-insider/press-releases/covid-19-au-government-policy-response/
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/mar/31/australian-economic-stimulus-package-how-much-governments-have-committed-to-coronavirus-crisis
https://www.nytimes.com/2020/03/27/world/australia/australia-coronavirus-economy.html
https://www.abc.net.au/news/2020-03-12/federal-government-coronavirus-economic-stimulus/12042972
https://www.abc.net.au/news/2020-03-12/federal-government-coronavirus-economic-stimulus/12042972
https://www.abc.net.au/news/2020-03-22/coronavirus-second-stimulus-package-how-much-money-you-will-get/12078972
https://www.abc.net.au/news/2020-03-22/coronavirus-second-stimulus-package-how-much-money-you-will-get/12078972
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/09/jobkeeper-payment-wage-subsidy-employers-employees-eligibility-work-casual-ato-jobseeker-payments-supplement-support-package
https://treasury.gov.au/coronavirus/jobkeeper
https://treasury.gov.au/coronavirus/jobkeeper
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/mar/31/australian-economic-stimulus-package-how-much-governments-have-committed-to-coronavirus-crisis
https://www.lowyinstitute.org/publications/covidcast-episode-2-virus-declared-pandemic
https://www.lowyinstitute.org/publications/covidcast-episode-2-virus-declared-pandemic
https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/apr/08/casual-and-migrant-workers-are-at-the-mercy-of-an-economy-that-punishes-its-victims
https://www.abc.net.au/news/2020-04-08/migrant-workers-are-struggling-due-to-coronavirus-jobseeker/12129798
https://www.huffingtonpost.com.au/entry/coronavirus-australia-visitors_au_5e86acfec5b6d302366d703d
https://www.theguardian.com/australia-news/2020/apr/07/guardian-essential-poll-coronavirus-response-boosts-scott-morrisons-approval-rating
https://www.lowyinstitute.org/publications/covidcast-episode-1-global-response-coronavirus
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/05/criminal-investigation-launched-ruby-princess-cruise-ship-coronavirus-disaster
https://www.sbs.com.au/news/nsw-arts-minister-don-harwin-resigns-after-breach-of-coronavirus-lockdown-rules
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miután kiderült, hogy a hatósági egészségügyi rendeletet megszegve vidékre uta-
zott sydney-i otthonából.

A kormány a korlátozások lazításának egyik feltételéül szabta (a több tesztelés 
és a lokális járványkitörések hatékonyabb kezelése mellett) a potenciálisan fertő-
zöttek személyes érintkezéseinek az eredményesebb nyomon követését, aminek 
érdekében április 26-án egy önkéntesen letölthető mobiltelefonos alkalmazást tett 
elérhetővé. Az alkalmazás által gyűjtendő adatokhoz a kormány nem, csak a tag-
államok egészségügyi hatóságai férnek hozzá. Azonban az információk jellege, 
kezelése és tárolása közéleti viták tárgyát képezi: sokan (köztük kormánypárti par-
lamenti képviselők is) azért zárkóznak el a program letöltésétől, mert nem bíznak 
abban, hogy az állam megfelelően fogja tárolni és felhasználni az adataikat, vagy 
pedig eleve disztópikusnak tartják az ötletet. Mindamellett egészségügyi szakszer-
vezetek és egyes gazdasági szereplők kiállnak az alkalmazás használata mellett. Az 
alkalmazás hatékonyságával kapcsolatban is vannak kételyek: az egyik a letöltők-
nek a lakosságon belüli aránya. Erről megoszlanak a vélemények, mindenesetre az 
ausztrál kormánynak a célja, hogy a népesség 40 százaléka (azaz tízmillió ember) 
használja a programot, felettébb optimistának tűnik annak fényében, hogy a Szin-
gapúrban március 20-án üzembe helyezett, ugyanezt a célt szolgáló alkalmazást 
egy hónap alatt a lakosság 20 százaléka töltötte le, holott egy felmérés szerint az 
ott élőket kevésbé foglalkoztatja a személyes adataik kezelésének a kérdése, mint 
az ausztrálokat. Tény ugyanakkor, hogy az alkalmazást nem egészen egy nap alatt 
közel 1,9 millióan töltötték le, jelentősen túlszárnyalva a kormány legoptimistább, öt 
nap alatt egymillió letöltést remélő elképzeléseit is.

Ausztráliában a gazdasági sokk talán nagyobb társadalmi traumával társul, mint 
a legtöbb országban, hiszen ott – a világban példátlan módon – közel 30 éve nem volt 
gazdasági visszaesés. A járvány előtt mintegy 700 ezer fő részesült munkanélküli 
segélyben; ez a szám egyes előrejelzések szerint néhány hónapon belül egymil-
lióval növekedhet. A gazdasági bővülés egyik motorja évtizedek óta a folyamatos 
bevándorlás (a lakosság közel 29 százaléka nem Ausztráliában született), amely-
nek eredményeképpen a munkaképes korúaknak a teljes népességen belüli aránya 
is magasabb, mint a legtöbb fejlett államban. A járvány következtében azonban a 
bevándorlás drasztikus visszaesése várható, és mivel a migráns munkavállalók egy 
része is bizonyára elhagyja az országot, annak népessége is csökkenhet az elkövet-
kező időszakban. Ez megnehezítené a gazdasági válságból való kilábalást, hosszú 
távon pedig, részben a népesség felgyorsuló elöregedése folytán, a gazdasági kilá-
tásokat is borúsabbá tenné.

A járvány külpolitikai és kereskedelmi aspektusait illetően néhány következmény 
már körvonalazódik. Az ausztrál külkereskedelem közel negyede a kínai viszonylat-
ban zajlik, az exportnak pedig több mint harmada oda irányul, így minden bizonnyal 
fel fog merülni a Kínától való, régóta tartó és egyre növekvő gazdasági függés 
csökkentésének az igénye. Emellett valószínűleg – más országokhoz hasonlóan 
– Ausztráliában is a nagyobb mértékű önellátásra készülnek fel olyan kulcsfontos-
ságú területeken, mint az egészségügyi felszerelések gyártása.

https://www.sbs.com.au/news/some-federal-mps-say-they-won-t-download-the-coronavirus-contact-tracing-app
https://www.abc.net.au/news/2020-04-27/coronavirus-tracing-app-covidsafe-one-million-downloads/12187806
https://www.sbs.com.au/news/some-federal-mps-say-they-won-t-download-the-coronavirus-contact-tracing-app
https://www.sbs.com.au/news/some-federal-mps-say-they-won-t-download-the-coronavirus-contact-tracing-app
https://theconversation.com/coronavirus-contact-tracing-apps-most-of-us-wont-cooperate-unless-everyone-does-135959
https://www.nytimes.com/2020/03/27/world/australia/australia-coronavirus-economy.html
https://www.nytimes.com/2020/03/27/world/australia/australia-coronavirus-economy.html
https://www.eastasiaforum.org/2020/04/20/go-home-australian-migration-policies-will-reap-a-bitter-covid-19-economic-harvest/
https://www.eastasiaforum.org/2020/04/20/go-home-australian-migration-policies-will-reap-a-bitter-covid-19-economic-harvest/
https://www.eastasiaforum.org/2020/03/16/is-australia-trading-too-much-with-china/
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Az országban vélhetően tovább fog erősödni az a nézet, miszerint védelmi 
szövetségese, az Amerikai Egyesült Államok segítségére többé nem lehet oly mér-
tékben számítani, mint Donald Trump elnöksége előtt, hiszen Washington a járvány 
elleni harcban nem vállalta a globális vezető szerepét, és nem támogatja a szövet-
séges államokat. Ez Ausztrália jövője szempontjából elsősorban azt jelenti, hogy az 
egyre erősödő Kínával szembeni védekezéshez alapvetően regionális országokkal 
kell összefognia. Az ennek érdekében – másokhoz hasonlóan – Canberrában is 
megfogalmazott és a külpolitika központi elemét képező Indo-csendes-óceáni el-
képzelésben ennélfogva várhatóan hangsúlyosabb szerepet kap majd a távol-keleti 
országokkal (például Japánnal és Indiával) való együttműködés. Ausztráliának ér-
dekében áll majd a járvány által meggyengített (szabályokon alapuló) nemzetközi 
rend és a nemzetközi szervezetek megerősítése is, hiszen intenzív kereskedelmet 
folytató középhatalomként a második világháború után létrejött nemzetközi rend-
szer egyértelmű haszonélvezője.

ÚJ-ZÉLAND

Új-Zélandon még a vírus megjelenése előtt, február 3-án elrendelték a Kínából 
érkező külföldiek számára az otthoni karantént, nem sokkal később pedig 
mintegy 200 új-zélandi állampolgárt evakuált a kormány Vuhanból. Az első 

fertőzöttet (egy Iránból érkezett személyt) február 28-án regisztrálták az országban. 
Március közepén (amikor nyolcra emelkedett a betegek száma) minden Új-Zéland-
ra érkező személyre vonatkozóan elrendelték a 14 napos karantént, ez alól csak a 
csendes-óceáni szigetek lakói jelentettek kivételt. A száz főnél több résztvevővel 
zajló beltéri összejöveteleket betiltották, március 19-én pedig lezárták a határokat, 
így azóta csak új-zélandi állampolgárok és állandó tartózkodási engedéllyel rendel-
kezők léphetnek az országba.

Március 21-én Jacinda Ardern miniszterelnök egy négyfokozatú riasztási rend-
szer létrehozását jelentette be, amelynek az ország akkor a második szakaszában 
volt: azaz a vírus még csak néhány embert ért el, ám a közösségi terjedés kockáza-
ta magas volt. 23-án – amikor a fertőzöttek száma kb. százra emelkedett, két eset 
pedig a közösségi terjedésből származónak tűnt – a kormányfő úgy nyilatkozott, 
hogy Új-Zéland belépett a riasztási rendszer harmadik fokozatába, 48 óra múlva 
pedig a negyediket is eléri. Másnap be is zárták az oktatási intézményeket és a 
nem létszükségletű árukat forgalmazó üzleteket, továbbá szigorú utazáskorlátozást 
vezettek be. Március 26-ától hatályba lépett a negyedik riasztási fokozat, amely leg-
alább négy hétig tartó kijárási tilalmat jelentett. Március 29-én következett be az 
első koronavírus okozta haláleset az országban; akkor a fertőzöttek száma 283 volt.

A szigorú kijárási tilalomnak köszönhetően Új-Zélandon a közösségi terje-
dést nemzetközileg is kiemelkedő módon sikerült minimalizálni: az április 19-i 
adatok szerint az betegek csupán 4 százaléka fertőződött így meg (azaz csak 
ennyiről nem tudják a hatóságok, miként kapták meg a vírust). Addigra már több 

https://www.eastasiaforum.org/2020/04/11/australian-foreign-policy-beyond-the-pandemic/
https://shorthand.radionz.co.nz/coronavirus-timeline/index.html
https://shorthand.radionz.co.nz/coronavirus-timeline/index.html
https://www.rnz.co.nz/news/covid-19/412280/coronavirus-prime-minister-jacinda-ardern-gives-address-to-nation-on-the-covid-19-response
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-current-situation/covid-19-current-cases
https://www.abc.net.au/news/2020-04-11/what-is-community-transmission-of-coronavirus-covid-19/12142638
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mint 83 ezer tesztet végeztek el az országban, és aznap összesen 18-an szorultak 
kórházi kezelésre. A szakértők óvatosan optimisták voltak azzal kapcsolatban, hogy 
még áprilisban lehet-e enyhíteni a kijárási tilalmon. Jacinda Ardern végül is április 
28-án bejelentette, hogy visszalépnek a harmadik fokozatra. Ehhez az egyik leg-
fontosabb feltétel, Ausztráliához hasonlóan, a potenciálisan fertőzöttek személyes 
érintkezéseinek a nyomon követése. A kormány korábban több vállalatot is felkért a 
releváns technológiai lehetőségek (köztük a mobiltelefonos alkalmazások) vázolá-
sára, de egyes vélemények szerint érthetetlenül lassú volt az előrelépés ez ügyben. 
Április 26-án végre elindították a – sokak szerint esetleg személyiségi jogokat sértő – 
koronavírus-felkutatási alkalmazást, amely a szingapúri TraceTogether szoftverén 
alapszik, és jelzi, ha az emberek túl közel kerülnek egymáshoz.

A gazdasági intézkedések fókuszában az egészségügy támogatása, a munka-
vállalók bérkiegészítése és a vállalatok talpon maradásának a segítése áll. Március 
16-án a jegybank kamatcsökkentést hajtott végre. Másnap a kormány 12,1 milli-
árd új-zélandi dollár értékű (a GDP 4 százalékának megfelelő nagyságú) gazdasági 
csomagot jelentett be, amelynek részét képezi egészségügyi támogatás, vállalkozá-
soknak szóló juttatás (részben az alkalmazottak megtartása érdekében), valamint 
bér- és fogyasztásélénkítő támogatás. Március 23-án további intézkedéseket hoz-
tak: a járvány által érintett valamennyi munkáltató (az egyéni vállalkozók is) 12 heti 
bértámogatást igényelhet az alkalmazottai után, továbbá megtiltották a lakbérek 
és a bérleti díjak emelését. Március 24-én a kormány, a jegybank és a lakossági 
bankok közösen a magánszemélyekre és a gazdaság gerincét jelentő kis- és kö-
zépvállalkozásokra vonatkozó hiteltörlesztési moratóriumot rendeltek el, valamint 
az utóbbiak számára meghirdettek egy 6,25 milliárd új-zélandi dolláros, nagyrészt a 
kormány által garantált hitelprogramot.

Új-Zéland összességében gyorsan, drasztikusan és hatásosan lépett fel a jár-
vány ellen. Már akkor bevezették a kijárási tilalmat, amikor még csak mintegy száz 
fertőzöttről volt tudomásuk. Ez volt az ún. „elimination approach”, vagyis – eltérően 
a görbe ellapítására törekvő többi nyugati országtól – a vírus teljes elpusztításának 
célul tűzése. Említést érdemel, hogy Ardern és csapata gyakran és közérthetően 
kommunikál a válsággal kapcsolatban. Az emberek elfogadták a kormány intézke-
déseit, amiben nagy szerepe van személyesen a miniszterelnöknek, aki az empatikus 
kommunikációjának is köszönhetően bírja az emberek bizalmát.

Természetesen akadnak kritikák, és voltak olyan hibák is, amelyek elkerülhetőek 
lettek volna. Az ellenzéki Nemzeti Párt szerint az április 10-én a külföldről érkező 
új-zélandi állampolgárokra és állandó tartózkodási engedéllyel rendelkezőkre vo-
natkozó kötelező karantént későn rendelték el, holott a rendőrség is elismerte, hogy 
nem tudták a megkövetelt mértékben ellenőrizni, hogy az országba tünetmentesen 
érkezők betartják-e az otthoni karantént. Az egészségügyi miniszterről pedig április 
elején kiderült, hogy megsértette a kijárási tilalmat (a családjával az egyik tenger-
partra autózott, hogy ott sétáljanak), így őt Ardern a kabineten belül lefokozta, de a 
vészhelyzetre való tekintettel nem menesztette.

A miniszterelnök asszony április 28-án jelentette be, hogy a négyes fokozatú 
korlátozásokról a harmadik fokozatra állnak át, amely a személyekre vonatkozó 

https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12323427
https://eu.shreveporttimes.com/story/news/world/2020/04/28/coronavirus-new-zealand-health-official-claims-elimination-virus/3038321001/
https://eu.shreveporttimes.com/story/news/world/2020/04/28/coronavirus-new-zealand-health-official-claims-elimination-virus/3038321001/
https://www.rnz.co.nz/news/national/413530/covid-19-major-it-groups-not-consulted-over-race-to-speed-up-contact-tracing
https://www.aljazeera.com/news/2020/04/global-coronavirus-deaths-pass-200000-live-updates-200425232324631.html
https://shorthand.radionz.co.nz/coronavirus-timeline/index.html
https://www.beehive.govt.nz/release/121-billion-support-new-zealanders-and-business
https://www.beehive.govt.nz/release/121-billion-support-new-zealanders-and-business
https://www.beehive.govt.nz/release/govt-takes-significant-economic-decisions-nz-readies-alert-level-4-covid-19-fight
https://www.nziia.org.nz/Covid-19-New-Zealand-isolated-yet-far-from-alone.aspx
https://treasury.govt.nz/news-and-events/news/joint-financial-support-package-announced
https://treasury.govt.nz/news-and-events/news/business-finance-guarantee-scheme-open-business
https://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/new-zealand-isnt-just-flattening-the-curve-its-squashing-it/2020/04/07/6cab3a4a-7822-11ea-a311-adb1344719a9_story.html
https://www.nziia.org.nz/Covid-19-New-Zealand-isolated-yet-far-from-alone.aspx
https://www.rnz.co.nz/news/national/413866/covid-19-quarantine-or-managed-isolation-compulsory-for-all-arrivals-into-nz-pm-says
https://www.rnz.co.nz/news/political/413327/covid-19-border-restrictions-no-sign-of-tighter-controls-despite-police-admission
https://www.nzherald.co.nz/nz/news/article.cfm?c_id=1&objectid=12322966
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számos korlátozás fenntartása mellett lehetővé teszi a gazdaság bizonyos fokú 
újraindulását. Azt is közölte, hogy a kormány május 11-én ismét összeül, hogy – a 
remények szerint – már a szigorítások második fokozatra történő csökkentésének 
a lehetőségéről döntsön.

A május 11-iki határozat értelmében 13-án elkezdik a második fokozatra történő 
átállást. Aznap megnyithatnak a kiskereskedelmi boltok, a bevásárlóközpontok, az 
éttermek, a mozik és a játszóterek, s újraindulnak az egészségügyi szolgáltatások 
is. Május 18-án a gyerekek visszatérhetnek az iskolába, 21-én pedig a bárok is ki-
nyithatnak.

A CSENDES-ÓCEÁNI SZIGETVILÁG

A csendes-óceáni szigetvilág eddig sikeresen távol tudta tartani a járványt 
(május 8-ig 270 fertőzöttet és hét halálos áldozatot tartottak nyilván). Ez 
részben a világ központjaitól távoli elhelyezkedésének köszönhető, de annak 

is, hogy a régió országai idejében lezárták a határaikat, továbbá változó szintű, de 
összességében szigorú korlátozásokat vezettek be. A szigetországok talán elke-
rülhetik a tömeges megbetegedéseket, azonban amennyiben mégsem így lesz, a 
térség fejletlen egészségügyi rendszerei biztosan nem tudnak megbirkózni a nagy-
számú fertőzöttel. Egyes ottani államoknak nem lesz módjuk koronavírusteszteket 
végezni, és az egész szigetvilágban kevés a lélegeztetőgép. A Salamon-szigeteken, 
Fidzsin, Tongán és Vanuatun ráadásul április elején egy ciklon is végigsöpört, ami 
még kiszolgáltatottabbakká teszi őket.

A járvány gazdasági hatásai katasztrofálisak lesznek a térségben, hiszen az 
ott fekvő országok fontos bevételi forrásai – például a turizmus és az Ausztráliá-
ban dolgozó idénymunkások utalásai – valószínűleg hosszú időre elapadnak. Az 
ausztrál ANZ bank előrejelzése szerint a szigetállamoknak a GDP-jük 8–60 száza-
lékára rúgó gazdaságélénkítő csomagokra lesz szükségük, amihez elengedhetetlen 
a külső segítség. Az Ázsiai Fejlesztési Bank több térségbeli országnak juttatott már 
segélyt, a Világbank pedig arra próbálja rábírni a régió hitelezőit, hogy engedélyez-
zék az adósságok törlesztésének a halasztását.

A térség sok szálon kapcsolódik Ausztráliához és Új-Zélandhoz, s az alapvetően 
szegény, fejletlen gazdaságú és a természeti csapásoknak kitett országok számos 
tekintetben a gazdag szomszédjaik támogatására szorulnak. Ez különösen igaz a 
mostani helyzetben, ezért aggodalomra ad okot, hogy a Canberra által számuk-
ra meghirdetett munkaprogramokban részt vevő és a járvány miatt Ausztráliában 
rekedt szigetlakók nem jogosultak a „JobKeeper payment” csomag juttatásaira – 
ráadásul így nemcsak a munkások, hanem az otthon élő családtagjaik is fontos 
bevételtől esnek el. Más tekintetben viszont Ausztrália segíti a térség államainak 
a járványügyi erőfeszítéseit: április elejéig 123 millió amerikai dollárnak megfelelő 
segélyt különített el a koronavírus elleni küzdelemre Pápua Új-Guineának, egészség-
ügyi eszközöket küldött Fidzsinek és Pápua Új-Guineának, illetve egyes államoknak 

https://eu.shreveporttimes.com/story/news/world/2020/04/28/coronavirus-new-zealand-health-official-claims-elimination-virus/3038321001/
https://thespinoff.co.nz/society/11-05-2020/covid-19-live-updates-may-11-cabinet-meets-to-make-alert-level-two-decision/
https://www.spc.int/updates/blog/2020/05/covid-19-pacific-community-updates
https://www.lowyinstitute.org/publications/covidcast-episode-5-pandemic-pacific
https://www.spc.int/updates/blog/2020/04/covid-19-pacific-community-updates
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-pacific/china-and-australia-target-pacific-with-coronavirus-aid-idUSKBN21J4WG
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-pacific/china-and-australia-target-pacific-with-coronavirus-aid-idUSKBN21J4WG
https://www.lowyinstitute.org/publications/covidcast-episode-5-pandemic-pacific
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/10/its-all-gone-cyclone-harold-cuts-a-deadly-path-through-vanuatu
https://www.lowyinstitute.org/publications/covidcast-episode-5-pandemic-pacific
https://asia.nikkei.com/Politics/International-relations/Coronavirus-gives-China-an-edge-as-it-expands-sway-in-the-Pacific
https://www.adb.org/news/adb-announces-153-million-grants-help-pacific-combat-covid-19
https://www.adb.org/news/adb-announces-470000-grant-help-tonga-combat-covid-19
https://www.rnz.co.nz/international/pacific-news/413261/pacific-economies-hit-hard-unlike-anything-we-have-seen
https://www.aspistrategist.org.au/keeping-our-commitments-to-our-pacific-island-family-in-the-shadow-of-covid-19/
https://www.abc.net.au/news/2020-03-06/coronavirus-fears-are-seeing-pacific-islands-turn-back-cruises/12019916
https://www.nziia.org.nz/COVID-19-and-geopolitics-in-the-Pacific.aspx
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segít a járvány terjedése esetén követendő stratégia kidolgozásában. Ausztrália és 
Új-Zéland is támogatást nyújt az április eleji ciklon sújtotta országoknak, és mintegy 
egymillió ausztrál dolláros hozzájárulással közösen finanszírozzák az Egészségügyi 
Világszervezet csendes-óceáni térségre vonatkozó vészhelyzeti intézkedési tervét.

Az Egyesült Államok és Kína között a járvánnyal kapcsolatosan zajló „narratí-
vaharc” egyértelművé teszi, hogy a pandémia idején sem szünetel a geopolitikai 
versengés a világban, és nincs ez másként a csendes-óceáni szigetvilágban sem. 
A térség az elmúlt években stratégiai szempontból fokozott jelentőségre tett szert: 
a hagyományosan Ausztrália és kisebb mértékben Új-Zéland érdekszférájának 
számító régióban egyre inkább jelen van Kína is, amely vitatott megítélésű kölcsö-
nökkel, infrastrukturális beruházásokkal, adományokkal és egyéb módokon növeli a 
befolyását. Ezzel kapcsolatosan Canberra és Wellington egyik fő félelme az, hogy a 
szigetországok nem lesznek képesek visszafizetni a kínai kölcsönöket, ez pedig de-
stabilizálhatná Ausztrália és Új-Zéland szomszédságát. Egyes vélemények szerint a 
fizetésképtelenné vált országot vagy országokat Peking arra kényszeríthetné, hogy 
járuljanak hozzá kínai katonai támaszpont létesítéséhez a területükön. Morrison és 
Ardern válaszul a külpolitikájuk középpontjába helyezték a térségbeli országokkal 
való kapcsolatok szorosabbra fűzését: a stratégia Ausztráliában a „Pacific Step-up”, 
Új-Zélandon pedig a „Pacific Reset” elnevezést kapta.

A régióban zajló geopolitikai versengést minden bizonnyal fel fogja erősíteni, 
hogy Kína, akárcsak a világ többi részén, a csendes-óceáni szigetvilágban is igyek-
szik megváltoztatni a róla a járvány korai szakaszában elhallgatott információk 
miatt kialakult negatív képet, és a világ önzetlen megsegítőjeként kíván feltűnni. 
Ennek jegyében létrehozott egy 1,9 millió dolláros alapot a szigetországok járvány 
elleni fellépéséhez (amit a térség kínai nagykövetségein rögtön ünnepélyes csekkát-
adó események követtek). Kína ezenfelül egészségügyi felszereléseket küldött vagy 
ajánlott fel számos államnak, másoknak több százezer dolláros segélyt nyújtott, 
továbbá kínai egészségügyi szakemberek márciusban telekonferenciát tartottak tíz 
régiós állambeli kollégáiknak.

Mindezek fényében nem meglepő, hogy Scott Morrison kiemelte, soha nem 
volt még olyan fontos a „Pacific Step-up”, mint most, Ausztrália pedig a járványnak 
megfelelően módosítja a térségnek nyújtott támogatását. Az ausztrál kormányfő 
emellett a G20-as fórum március végén tartott rendkívüli konferenciáján a régió 
támogatására kérte a többi vezetőt. Az ausztrál segítségnyújtásban nagy szere-
pet játszó segélyszervezetek eredetileg kimaradtak volna a „JobKeeper payment” 
programból, azonban a kormány végül módosította a csomagot, így immár ők is 
kedvezményezettjei annak – e döntés mögött vélhetőleg a kormány azon felisme-
rése áll, hogy e szervezetek munkájára óriási szükség lesz a térségben.

Mindazonáltal lehetséges, hogy a járvány és a vele járó gazdasági összeomlás a 
szóba jöhető partnerek közül mégis Kínát juttatja előnyhöz a szigetvilágban, hiszen 
valószínűsíthető, hogy az ázsiai ország Ausztráliánál több pénzt és egyéb erőforrást 
tud majd a régió megsegítésére fordítani. (Új-Zéland nyilvánvalóan mindkét ország-
nál szerényebb lehetőségekkel bír.)

https://www.theguardian.com/world/2020/apr/17/un-warns-of-deadly-effect-of-covid-19-misinformation-in-pacific
https://www.beehive.govt.nz/release/further-assistance-vanuatu-following-tropical-cyclone-harold
https://www.abc.net.au/news/2020-03-17/coronavirus-australia-in-the-pacific-amid-the-covid-19-outbreak/12060108
https://www.griffith.edu.au/__data/assets/pdf_file/0021/901911/W5-Newton-Cain-Ch4-WEB.pdf
https://www.dfat.gov.au/geo/pacific/Pages/the-pacific
https://www.mfat.govt.nz/en/about-us/mfat-annual-reports/mfat-annual-report-2018-19/case-study-the-pacific-reset-a-year-on/
https://www.nziia.org.nz/COVID-19-and-geopolitics-in-the-Pacific.aspx
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-pacific/china-and-australia-target-pacific-with-coronavirus-aid-idUSKBN21J4WG
https://www.reuters.com/article/us-health-coronavirus-pacific/china-and-australia-target-pacific-with-coronavirus-aid-idUSKBN21J4WG
https://www.nziia.org.nz/COVID-19-and-geopolitics-in-the-Pacific.aspx
https://www.pm.gov.au/media/extraordinary-g20-leaders-summit
https://www.theguardian.com/world/2020/apr/06/australia-must-help-pacific-neighbours-fight-coronavirus-aid-groups-say
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INDONÉZIA

Indonézia késve ismerte fel a járvány jelentette veszélyt: annak ellenére is csak 
április elején zárta le a határait, hogy az első fertőzöttet március 1-jén regiszt-
rálták, a hónap vége felé pedig már náluk volt a világon az egyik legmagasabb a 

halálozási ráta. Februárban az egészségügyi miniszter sértőnek nevezte a feltétele-
zést, miszerint a vírus észrevétlenül terjed az országban, valamint azt is kijelentette, 
hogy az indonézeknek mindössze imádkozniuk kell ahhoz, hogy elkerülje őket a 
koronavírus. A globális járvány korai szakaszában az indonéz elnök, Joko Widodo 
arról beszélt, hogy Indonéziának most kell az országba csábítania a kínai helyzet 
miatt ott bezáró vagy onnan kivonuló vállalatokat. Miután pedig a vírus bizonyítha-
tóan is megjelent Indonéziában, a kormány egy ideig ködösített: mint azt Widodo 
márciusban beismerte, a pánik megelőzése érdekében „megszűrték” a járvány ter-
jedéséről szóló információkat.

A kormány végül felismerte a helyzet komolyságát: március végén elrendelték a 
közösségi távolságtartás szigorú betartását; Dzsakartában, a járvány gócpontjának 
számító fővárosban pedig a hónap közepe után bezárták az iskolákat és a szórako-
zóhelyeket, majd április 10-én részleges kijárási tilalmat rendeltek el. Néhány nappal 
később ezt kiterjesztették a fővároshoz közeli településekre is, így április közepén 
mintegy 34 millió ember került a tilalom hatálya alá. A kormányzat emellett utazási 
korlátozásokat vezetett be az országban. Mivel a Ramadán lezárásaként és a ta-
vasz végén hagyományosan országszerte milliók utaznak haza, Widodo arra kérte 
a lakosságot, hogy attól idén tekintsenek el. Nem kizárt, hogy meg is tiltják majd a 
hazautazást, ugyanakkor az egész országra kiterjedő kijárási tilalmat eddig nem 
helyeztek kilátásba.

Ez nem véletlen: a kormány célja a gazdasági aktivitás fenntartása valamilyen 
szinten mindaddig, amíg csak lehetséges. Mivel Indonézia népességének nagyobb 
része (a 127 millió munkaképes korú állampolgárból mintegy 70 millió fő) nem a 
formális gazdaságban dolgozik, sok ember nem engedhetné meg magának, hogy 
ne dolgozzon, az állam pedig a megfelelő bürokrácia hiányában nem tudna ha-
tékonyan segíteni rajtuk. Április közepéig hivatalosan közel hárommillióan váltak 
munkanélkülivé a járvány következtében. A kormány márciusban több gazdaság-
élénkítő csomagot jelentett be, összesen kb. 12 milliárd dollár értékben, ami a GDP 
1,1 százalékának és a 2020-as költségvetés 6,5 százalékának felel meg. A cso-
magok fiskális támogatást (például adókedvezményeket, vállalatoknak juttatandó 
állami támogatásokat, az alacsony képzettségűek szakképzésének támogatását, 
valamint a rászorulók számára készpénz- és élelmiszeradományokat) és nem fis-
kális intézkedéseket (például export- és importösztönző rendelkezéseket) egyaránt 
tartalmaznak. A jegybank a külföldi befektetők tömeges kivonulása miatt nagyobb 
részt vállal az államadósság finanszírozásából, és egyéb, többek között a bank-
rendszer stabilizálását szolgáló intézkedéseket is hozott. A kormány erőforrásai 

https://www.bbc.com/news/world-asia-52124193
https://www.eastasiaforum.org/2020/03/31/the-role-of-public-policy-in-indonesias-covid-19-response/
https://www.eastasiaforum.org/2020/03/31/the-role-of-public-policy-in-indonesias-covid-19-response/
https://www.lowyinstitute.org/publications/covidcast-episode-4-crisis-looms-southeast-asia
https://www.lowyinstitute.org/publications/covidcast-episode-4-crisis-looms-southeast-asia
https://jakartaglobe.id/news/jokowi-orders-largescale-social-distancingbut-still-no-lockdown
https://www.bbc.com/news/world-asia-52124193
https://www.bbc.com/news/world-asia-52124193
https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/10/residents-told-to-stay-at-home-for-2-weeks-as-jakarta-goes-into-partial-lockdown.html
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-15/indonesia-set-to-bring-34-million-people-under-partial-lockdown
https://www.bbc.com/news/world-asia-52124193
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-14/four-million-indonesians-seek-jobless-funds-while-virus-spreads
https://www.lowyinstitute.org/publications/covidcast-episode-4-crisis-looms-southeast-asia
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-15/indonesia-set-to-bring-34-million-people-under-partial-lockdown
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-15/indonesia-set-to-bring-34-million-people-under-partial-lockdown
https://www.eastasiaforum.org/2020/03/31/will-indonesias-stimulus-packages-spur-its-covid-19-affected-economy/
https://www.eastasiaforum.org/2020/03/31/will-indonesias-stimulus-packages-spur-its-covid-19-affected-economy/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2020-04-14/four-million-indonesians-seek-jobless-funds-while-virus-spreads
https://www.eastasiaforum.org/2020/03/31/will-indonesias-stimulus-packages-spur-its-covid-19-affected-economy/
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ugyanakkor rendkívül szűkösek, amit jól szemléltet, hogy a közel 270 milliós Indo-
nézia költségvetése gyakorlatilag ugyanakkora (180 milliárd dollár), mint a 20 millió 
lakosú New York államé (178 milliárd dollár).

Az országban április 19-én mintegy 6500 fertőzöttet és 582 halálos áldozatot 
tartottak nyilván. Május 10-re azonban már 14.265 volt a betegek és 991 az el-
hunytak száma. Az utóbbiak tekintetében Indonéziát Ázsián belül csak Kína előzi 
meg. Ráadásul egy főre vetítve régiós összehasonlításban nagyon kevés tesztet 
végeznek az országban, ennek következtében a nyilvántartásban szereplő szám 
irreálisan alacsony. A kormányt sok kritika éri az elégtelen számú tesztelés miatt, 
ezért Widodo április közepén bejelentette, hogy napi kilencezerrel fogják növelni az 
elvégzett tesztek számát. Az indonéz egészségügy azonban már a járvány előtt is 
túlterhelt és alulfinanszírozott volt, és az egy főre jutó orvosok, kórházi ágyak és 
intenzív osztályok számát tekintve világviszonylatban is a legrosszabb mutatók-
kal rendelkezők egyike. A betegek ellátására leginkább képes kórházak eloszlása is 
rendkívül egyenetlen, mivel azok főként Dzsakartában és környékén koncentrálód-
nak. Több előrejelzés is arra utal, hogy amennyiben a hatóságok nem rendelnek el a 
jelenleginél szigorúbb korlátozásokat, a járvány rohamosan terjedni fog az ország-
ban; a tetőzés májusban és júniusban várható, a fertőzöttek és az elhunytak száma 
pedig nagyságrendekkel több lesz a mostaninál.

KONKLÚZIÓ

A vizsgált országok, illetve térségek a fejlettségi szintjük alapján két jól el-
különíthető csoportba oszthatók: az egyikbe helyezhetjük Ausztráliát és 
Új-Zélandot, a másikba a csendes-óceáni szigetvilágot és Indonéziát. Az 

elsőbe sorolhatókra jellemző, hogy mind a szükséges erőforrás, mind a megfe-
lelő államszervezet adott a járvány kordában tartásához és az elengedhetetlen 
gazdasági intézkedésekhez. Az Új-Zéland által a fertőzés közösségi terjedésének 
a megelőzése érdekében tett gyors és szigorú lépések világszerte elismerést vál-
tottak ki. Ausztráliában az államszövetségi berendezkedés nem tette lehetővé az 
országszerte egységes fellépést, de ott is viszonylag gyorsan sikerült megfékezni 
a vírus terjedését. Mindkét helyen két dolog áll most a döntéshozók fókuszában: 
egyrészt a gazdasági károk minimalizálása (beleértve a munkavállalók széles körű 
bértámogatását), másrészt annak a meghatározása, hogy miként lehet – az óvatos 
várakozások szerint – néhány héten belül elkezdeni a korlátozások fokozatos eny-
hítését és azzal párhuzamosan a gazdasági aktivitás újraindítását.

Az országok másik csoportjára a szűkös anyagi lehetőség és a rendkívül gyen-
ge lábakon álló egészségügyi rendszer a jellemző. A félreeső földrajzi elhelyezkedés 
a csendes-óceáni szigetvilág számára előnyt jelent, ám ha a térség országai a 
járvány széles körű elterjedését el is kerülik (ami korántsem biztos), önerőből bizto-
san nem lesznek képesek a gazdasági talpra állásra. Kérdés, hogy mit hoz majd a 
várhatóan felerősödő térségbeli geopolitikai küzdelem: könnyen lehet ugyanis, hogy 

https://www.eastasiaforum.org/2020/03/31/will-indonesias-stimulus-packages-spur-its-covid-19-affected-economy/
https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/
https://www.bangkokpost.com/world/1898975/indonesia-ramps-up-virus-testing-as-new-infections-surge#cxrecs_s
https://www.bangkokpost.com/world/1898975/indonesia-ramps-up-virus-testing-as-new-infections-surge#cxrecs_s
https://www.lowyinstitute.org/publications/covidcast-episode-4-crisis-looms-southeast-asia
https://www.scmp.com/week-asia/health-environment/article/3080292/when-it-comes-coronavirus-deaths-could-indonesia-be


E-2020/48.

13

KKI
E L E M Z É S E K

 Az új koronavírus hatása Óceániában és Indonéziában 

Ausztrália és Új-Zéland kárára Kína erősíti majd meg a pozícióját a régióban. Indo-
nézia helyzete gazdasági szempontból többek között a szűkös költségvetése miatt 
sem irigylésre méltó, a járvány terjedése kapcsán pedig a vizsgált államok közül ta-
lán a legrosszabbul áll, mivel a fertőzöttek számának drasztikus emelkedésére nagy 
az esély. Valamennyi országban közös azonban a jelenre – illetve Ausztráliában és 
Új-Zélandon a közeljövőre – való óvatos fókuszálás; a hosszabb távú tervezés ideje 
még odébb van.

Több szempontból is lényeges, hogy Ausztrália és Új-Zéland eddig sikeresen 
kezelte a járványt: egyrészt mindkettő „mintaállamnak” tekinthető, azaz általános 
fejlettségükkel, társadalmi, gazdasági és politikai berendezkedésükkel sok tekin-
tetben kimondatlanul is példaként szolgálnak a környezetüknek. Emellett a régió 
stabilitásának a fenntartásában és fejlődésének az előmozdításában is pótolhatat-
lan szerepet játszanak: Ausztrália például a legtöbb segély forrása a csendes-óceáni 
szigetvilágban (a 2019–2020-as segélykerete 1,4 milliárd ausztrál dollár, és ugyan-
ebben az időszakban Indonéziát is mintegy 300 millió ausztrál dollárral segíti), és 
Új-Zéland is több mint 1,3 milliárd új-zélandi dollár támogatást nyújt ott a 2018–
2021-es időszakban.

Ugyanakkor nem csak a közvetlen térségük szempontjából fontos, hogy Auszt-
rália és Új-Zéland a járvány visszaszorítása után mihamarabb stabilizálni tudja a 
gazdasági helyzetét, hiszen az előbbié világviszonylatban is kiemelkedő fontos-
sággal bír. Az ország GDP-je 2018-ban nemzetközi összehasonlításban a 13. 
legmagasabb volt, továbbá Ausztrália számos nélkülözhetetlen nyersanyag (például 
vasérc, szén és cseppfolyósított földgáz) vezető exportőrei közé tartozik. A két állam 
mielőbbi talpra állása tehát nemcsak a jelen elemzésben tárgyalt térség számára 
kulcsfontosságú, de globális szempontból is fontos.

1. táblázat
A vizsgált országok/térség adatai 2020. május 10-én

(a csendes-óceáni szigetvilág esetében 2020. május 8-án)

Koronavírussal 
fertőzöttek száma

Elhunytak
száma

Gyógyultnak 
nyilvánítottak 

száma
Ausztrália    6941 97 6163
Új-Zéland    1144 21 1371
A csendes-óceáni sziget-
világ (Északi-Mariana-szige-
tek, Pápua Új-Guinea, Fidzsi-
szigetek, Francia Polinézia, 
Guam és Új-Kaledónia össze-
sített esetei; a többi ország és 
terület közül csak Hawaiiról 
jelentettek fertőzést.)
Hawaii

     270

     631

  7

17

  232

  551
Indonézia 14.265 991 2881

https://www.dfat.gov.au/about-us/corporate/portfolio-budget-statements/Pages/2019-20-aus-aid-budget-pacific-at-a-glance
https://www.dfat.gov.au/geo/indonesia/development-assistance/Pages/development-assistance-in-indonesia
https://www.mfat.govt.nz/en/aid-and-development/our-work-in-the-pacific/
https://databank.worldbank.org/data/download/GDP.pdf
https://www.dfat.gov.au/trade/resources/publications/Pages/australia-is-a-top-20-country
https://www.health.gov.au/news/health-alerts/novel-coronavirus-2019-ncov-health-alert/coronavirus-covid-19-current-situation-and-case-numbers
https://www.health.govt.nz/our-work/diseases-and-conditions/covid-19-novel-coronavirus/covid-19-current-situation/covid-19-current-cases
https://www.spc.int/updates/blog/2020/04/covid-19-pacific-community-updates
https://www.spc.int/updates/blog/2020/04/covid-19-pacific-community-updates
https://www.bigislandvideonews.com/2020/05/09/hawaii-covid-19-updates-for-saturday-may-9/
https://www.covid19.go.id/situasi-virus-corona/

