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Összefoglaló: A Covid–19 világjárvány Oroszországba kis fáziskéséssel érkezett 
meg, így a korlátozó intézkedéseket is az európai országok többségénél két héttel 
később vezették be. Sokáig úgy tűnt, hogy – az ország nagy mérete ellenére – ott is 
a kelet-európai forgatókönyvekhez hasonló, enyhébb lefolyású járvány várható. Az 
utóbbi napokban azonban rekordszámú új fertőzöttet azonosítanak, ami előrevetíti, 
hogy a nyugat-európai mintázatot követő tömeges fertőzöttséggel és több áldo-
zattal kell számolni. Az orosz járványügyi tapasztalatok, a kórházi ellátórendszer 
lefedettsége és az ország viszonylagos önellátó képessége miatt adottak a felté-
telek ahhoz, hogy Moszkva sikeresen kezelje a járványt. Az új típusú koronavírus 
politikai tétje elsősorban az, hogy meggyengülhet-e az elnök hatalma, és változ-
hat-e az ország nemzetközi megítélése.

Kulcsszavak: Oroszország, Putyin, koronavírus, Covid–19

Abstract: The Covid–19 pandemic arrived in Russia with a slight phase delay 
and thus restrictive measures were introduced with two weeks later than in most 
European countries. For a long time, despite the large size of the country, it seemed 
that the pandemic would follow the Eastern European pattern with milder epidemic 
course. In recent days, however, a record number of new cases have been identified, 
which predicts that Russia have to face a Western European-type mass infection and 
an increased death toll. Due to the epidemiological experiences of the country, the 
coverage of the national healthcare system and the relative Russian self-sufficiency, 
a good position is given to the country to successfully manage the pandemic. The 
political stake of the novel coronavirus pandemic is primarily whether the power of 
the president could be weakened and how it may change the international prestige 
of Russia.

Keywords: Russia, Putin, coronavirus, Covid–19

BEVEZETÉS

Az Európai Unió országainak a többsége nagy hangsúlyt fektetett a járvány 
terjedésének a megelőzésére a médián keresztül is, és a hatóságok márci-
us közepén már korlátozásokat, határlezárásokat léptettek életbe. A Kínával 

közvetlenül határos és azzal jelentős áruforgalmat folytató Oroszországnak, amely 
épp ezért járványügyi szempontból magas kockázatúnak számít, hasonló lépése-
ket kellett volna tennie, azonban Moszkva – Peking hasonlóan – összesen 15 darab 
IL–76-os repülőgépnyi orvosi eszközt, továbbá virológusokat és járványügyi szak-
embereket küldött a járvány sújtotta Olaszországba. Mindez azt a látszatot keltette, 
hogy Vlagyimir Putyin országában teljes mértékben kézben tartják a helyzetet: az 
egészségügy ellátottsága megfelelő, és olyannyira készen állnak a fertőzés elleni 
harcra, hogy abban még válságba került más államoknak is segítő kezet tudnak 
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nyújtani. Valóban indokoltak voltak ezek a lépések? Valójában mennyire felkészült 
Oroszország egészségügyi rendszere, illetve az orosz társadalom és a hatóságok?

Oroszországban a járvány kezdetét 2020. március 2-ra datálják: akkor regiszt-
rálták Moszkvában hivatalosan az új koronavírussal fertőzött első – Olaszországból 
hazatért – orosz állampolgárt. (Azonban már január végén jelentkeztek betegek 
a Bajkálon túli régióban – de ők kínai állampolgárok voltak –, februárban pedig 
orosz fertőzötteket is tartottak számon külföldön.) Márciusban a jelentések valóban 
mérsékelt adatokról szóltak, az utóbbi hetekben azonban jelentős növekedésnek 
indultak a számok: Oroszország a megbetegedések tekintetében a 3. helyre ke-
rült. A május 19-i adatok szerint 299.941 az igazolt fertőzöttek száma, 76.130-an 
gyógyultak meg, és 2837 személy hunyt el. Moszkvában ezek a számok: 146.062 
fertőzött, 28.913 gyógyult és 1580 elhunyt. Összesen több mint 7,3 millió tesztet 
végeztek el.

HATÓSÁGI INTÉZKEDÉSEK

A koronavírus kínai terjedésére reagálva az orosz kormány már januárban lét-
rehozott egy operatív testületet, amely január 29-én a Kína és Oroszország 
közötti vasúti személyforgalmat korlátozta, február elsejével felfüggesztette 

a repülőjáratokat, majd néhány nappal később a turisták kínai utazását, valamint a 
Kínából induló légi járatok oroszországi tranzitját. A hatóságok beutazási korláto-
zást vezettek be Iránnal szemben; leállították a dél-koreai állampolgároknak történő 
vízumkiadást; a Kínából érkező, oroszországi tartózkodási engedéllyel rendelkező 
személyeket 14 napos önizolációra kötelezték, amit később kiterjesztettek a más 
gócországokból érkező orosz állampolgárokra is.

Az orosz társadalom szkeptikusan viszonyult a helyzethez. A külföldről hazatért és 
koronavírus-fertőzöttség gyanújával kórházba került személyek közül többen is meg-
szöktek, és volt, akit bírósági végzéssel, rendőri kísérettel kellett visszaszállítani oda.

Moszkvában januárban alakult meg az koronavírus-helyzet felügyeletéért fele-
lős operatív testület. A döntés indokoltnak bizonyult, hiszen – az előrejelzéseknek 
megfelelően – a főváros lett a fertőzés legnagyobb gócpontja. Az első betegek ot-
tani megjelenését követően, március folyamán több intézkedést is hoztak: a város 
egészségügyi osztálya 4-én elindította a koronavírus-segélyvonalat (azt elsősor-
ban a járvány által sújtott országokból hazaérkezőknek kellett használniuk); 5-én 
Szergej Szobjanyin főpolgármester magas fokú készenléti állapotot hirdetett ki a 
kórházak, sürgősségi osztályok és a közlekedési szolgálatok számára. Március 
10-én egy Új-Moszkva területén (Kommunárka) építendő mobil járványkórházról 
született döntés (amely április közepén meg is kezdte a működést, és több hason-
ló létrehozása követte); 14-én az iskolákban szabad látogatási rendet vezettek be; 
önkéntes házi karanténra szólítottak fel mindenkit, aki járványügyi szempontból 
kedvezőtlen helyzetű országokból hazaérkezettekkel él közös háztartásban, a mun-
kaadóktól pedig azt kérték, hogy biztosítsák számukra a távmunka lehetőségét.

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/russia/
https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/
https://www.interfax.ru/chronicle/novyj-koronavirus-v-kitae.html
https://www.interfax.ru/russia/696156
https://www.interfax.ru/russia/696156
https://vm.ru/news/789088-rasprostranenie-koronavirusa-glavnoe
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Putyin elnök március 15-én rendelte el az Orosz Föderáció Állami Tanácsán 
belül az új koronavírus terjedése meggátolásáért felelős munkacsoport létreho-
zását. A 19 tagú testület vezetője Szobjanyin lett, a tagjai között pedig ott van az 
ipar- és kereskedelemügyi, az egészségügyi, a közlekedésügyi miniszter, továbbá a 
fogyasztóvédelmi, a személyi jóléti, a mezőgazdaság-felügyeleti hivatal és a Szö-
vetségi Orvosbiológiai Ügynökség vezetője.

Az első kijárási korlátozások március 23-án léptek életbe országszerte: 
Szobjanyin felszólította a 65 év feletti lakosokat és a krónikus betegségben szen-
vedőket, hogy március 26. és április 14. között ne hagyják el az otthonukat, s kb. 
4000 rubel (nagyjából 18.000 forint) egyszeri támogatást biztosítottak számukra.

Az elnök március 25-én televíziós beszédben fordult az orosz nemzethez. A jár-
vány terjedésének a meggátolása érdekében fizetett munkaszünetet hirdetett a 
március 28. és április 5. közötti időszakra. (Ezt április 2-án a hónap végéig terjedően 
meghosszabbította, de jelezte, hogy az hamarabb is véget érhet, amennyiben a jár-
ványügyi helyzet lehetővé teszi.) Putyin a beszédében több gazdasági és szociális 
intézkedésre is kitért:

• az április 22-re tervezett népszavazás későbbre halasztása;
• a segélyek, kedvezmények folyósításának fél évvel történő meghosszabbítása;
• az április–júniusi családipótlék-kiegészítés azonnali kifizetése az arra jogo-

sultak számára;
• a táppénz és a munkanélküli segély összegének a létminimum szintjére tör-

ténő emelése az év végéig szólóan;
• a fogyasztói és az ingatlanhitelek fizetésének hat hónapos felfüggeszthetősége;
• a kis- és középvállalkozások féléves halasztási lehetősége minden adónem 

befizetése terén – az áfa kivételével;
• a társadalombiztosítási járulékok 30-ról 15 százalékra csökkentése (két lé-

pésben);
• a jövedelmüket külföldi számlákra utaló entitásokra vonatkozó 15, illetve az 

1 millió rubelnél nagyobb összegű bankbetétek kamata után járó 13 száza-
lékos adó bevezetése.

A további intézkedések keretében március 26-án Moszkvában bezártak az étter-
mek, a munkaszüneti időszakban pedig a parkok is. Március 30-án a budapestihez 
hasonló kijárási korlátozást rendeltek el a városban: a moszkvaiak csak munkába 
járás, élelmiszerboltokban vagy gyógyszertárakban történő vásárlás, orvosi vizsgá-
lat, szemétkihordás és a lakhelytől 100 méteres távolságon belüli kutyasétáltatás 
céljából hagyhatják el az otthonukat. A boltokban, a munkahelyeken, az utcán stb. 
az emberek között azóta is legalább másfél méteres távolságot kell tartani. Április 
10. óta csak kijárási engedély birtokában lehet elhagyni a lakhelyet. A hatóságok 
bejelentési kötelezettséget írtak elő, a hatóságok azonban jogosultak a kérelmek 
hitelességének az ellenőrzésére. (Az elején naponta átlag kilencszázat utasítottak 
vissza hamis adatok/indok megadása miatt.) A legtöbb szervezet április 13. és 19. 
között felfüggesztette a munkáját. Az egészségügyi épületek, a metrók és egyéb 
közlekedési célú építmények felújítási munkálatai viszont folytatódhattak.

https://vm.ru/news/786582-putin-rasporyadilsya-sozdat-rabochuyu-gruppu-gossoveta-dlya-borby-s-koronavirusom
http://kremlin.ru/events/president/news/63061
https://vm.ru/news/789088-rasprostranenie-koronavirusa-glavnoe
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Április 15-től a moszkvai metróhálózatot csak a lakóhely elhagyására jogosí-
tó hatósági engedélyekkel lehet használni (a forgalom csökkentése érdekében a 
kijárási korlátozás idején a nyugdíjas-, a diák- és egyéb kedvezmények nem érvé-
nyesek). A hatályba lépés napján a közösségi médiában számos fotó jelent meg az 
aluljárókban kígyózó sorokról, ugyanis az engedélyek ellenőrzése következtében a 
beléptetés hosszú időt vett igénybe. Szobjanyin ezért a helyzet orvoslására szólította 
fel az üzemeltetőket, hiszen a tömeg feltorlódása éppen a karanténrendelkezésekkel 
ellentétes hatást váltott ki. Április 22-től csak az utazhatott a moszkvai tömegköz-
lekedési eszközökön, akinek volt érvényes kijárási engedélye. Bár az intézkedés az 
izoláció elősegítését szolgálta, kezdetben mindenütt kaotikus jelenetek zajlottak, 
ami a vírus terjedéséhez is hozzájárulhatott.

Putyin elnök április 28-án intézett harmadszor beszédet a lakossághoz, amely-
ben elrendelte a fizetett munkaszünet meghosszabbítását május 11-ig, és jelezte, 
hogy a korlátozásokat – amennyiben a helyzet lehetővé teszi – május 12-től kezdik 
majd fokozatosan feloldani. Az orosz társadalom számára szakrális értékkel bíró 
május 9-ei ünnepségeket 2020-ban a nyilvánosság nélkül tartották meg. A nagy-
szabású katonai parádék helyett csak légi bemutatót tartottak, valamint ünnepi 
tűzijátékot. A „nagy honvédő háborúban” kivívott győzelem 75. évfordulóját majd 
csak akkor ünneplik meg, amikor azt a járványügyi helyzet lehetővé teszi.

Az oroszországi munkaszüneti időszak összesen több mint egy hónapig tartott. 
Május 12. óta azonban az élet fokozatosan újraindul az országban. A korlátozások 
feloldása nem történhet egy lépésben – jelentette ki Putyin a május 11-i értekezleten –, 
azonban a gazdaság alapvető ágazatai újraindulnak ott, ahol az lehetséges. A ré-
giók továbbra is a saját hatáskörükben, az adott járványügyi helyzet függvényében 
dönthetnek a korlátozások feloldásának a menetéről. A tömeges rendezvényekre, 
valamint a 65 év feletti lakosok és a krónikus betegségben szenvedők kijárására 
vonatkozó korlátozás azonban mindenütt érvényben marad. Újabb családtámogató 
intézkedések is életbe lépnek: a 3–15 éves korú gyerekek után fejenként 10.000 rubel 
(44.600 forint) támogatást kapnak a családok – a rendelkezés közel 27 millió orosz 
gyereket érint. A szociális dolgozók április 15. és július 15. között bérkiegészítésben 
részesülnek, a kis- és középvállalkozók számára pedig speciális hitelprogram indul 
június 1-jén.

Moszkvában újrakezdik a tevékenységüket az ipari létesítmények és az építőipa-
ri vállalatok. Ez a fővárosban félmillió munkásnak a termelésbe való visszatérését 
jelenti, míg országos szinten – az újrainduló vállalatok beszállítói és az egyéb ter-
melők révén – 3,5 millióét. Szobjanyin azonban kiemelte, hogy ez nem jelenti az 
önizoláció végét: a fővárosban május 31-ig életben maradnak bizonyos korlátozá-
sok. E hónap végéig az üzletekben, a bevásárlóközpontokban, valamint az utazások 
során a szájmaszkok és a kesztyűk használata még kötelező lesz. A munkába 
járáshoz szükséges – eredetileg május 11-ig érvényben volt – digitális kijárási en-
gedélyeket automatikusan meghosszabbították, az iskolások pedig május 18–31. 
között szabad óralátogatás keretén belül járhatnak be az iskolákban tartandó kon-
zultációkra. A szórakozóhelyek, a fitnesztermek, az éttermek és a kávézók továbbra 
is zárva tartanak, s a moszkvaiakra ezután is a lakóhelyek elhagyására vonatkozó 
eddigi szabályok vonatkoznak.

https://vm.ru/news/795174-avtomaticheskij-rezhim-proverki-propuskov-zarabotaet-v-moskve-s-22-aprelya
https://vm.ru/news/797138-nerabochie-dni-v-rf-prodleny-do-11-maya
https://vm.ru/news/789088-rasprostranenie-koronavirusa-glavnoe
https://vm.ru/news/789088-rasprostranenie-koronavirusa-glavnoe
https://vm.ru/news/798746-sergej-sobyanin-s-12-mozhno-razreshit-polnocennuyu-rabotu-predpriyatij-v-moskve
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A moszkvai intézkedéseknek és korlátozásoknak a járvány terjedésére gyakorolt 
hatásáról egyelőre nehéz megfelelő képet alkotni. A mérések zajlanak, a fertőzöt-
tek száma továbbra is emelkedik, sőt az utóbbi hetekben ugrásszerűen nő. Tény, 
hogy a kijárási korlátozás első szakaszában sok felelőtlenségre utaló eset történt. 
Sokan átlagos munkaszünetként fogták fel a helyzetet, és a városok környéki zöld-
területek megteltek a kiránduló és sütögető oroszokkal. Putyin ezért a március 25-i 
beszédében felszólította az állampolgárokat, hogy „a jelen válság idején térjenek el 
a hagyományosan orosz »majd lesz valahogy« hozzáállástól”. A helyzet súlyosbo-
dásával azonban a társadalom már komolyabban vette és veszi a járványt – igaz, 
közben a karanténintézkedések is több feszültséget szültek. A rendszer következő 
erőpróbája a korlátozások feloldása lesz, hiszen annak a nem megfelelő levezény-
lése egy újabb járványhullámhoz vezethet.

AZ OROSZORSZÁGI EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZER
ÁLLAPOTA ÉS FELKÉSZÜLTSÉGE

Az orosz egészségügy felkészültségének a kérdése március közepén került 
napirendre a helyi sajtóban. Denisz Procsenko, a 40. Számú Városi Klinikai 
Kórház (Kommunárka) – a Covid–19-fertőzöttek kezelésére kijelölt intézmény – 

főorvosa március 19-én adott interjút. Akkor mindössze 86 igazolt koronavírusos 
esetet tartottak számon a fővárosban, akik közül többen a Procsenko vezette kórház-
ban feküdtek, és természetesen onnan is történtek szökések. A főorvos elmondta, 
hogy a náluk ellátásra szoruló koronavírusos betegeknek a bezártság, illetve a 
szabad mozgás korlátozása miatt jelentkező tünetei kezelése érdekében ők pszi-
chológusokat alkalmaznak, azonban Oroszországban az ilyen jellegű terápiát nem 
veszik jó néven a betegek. A főorvos szerint Moszkvában összesen közel ötezer 
lélegeztetőgép áll rendelkezésre, de a nyilatkozata napjáig egyetlen betegnek sem 
volt szüksége rá.

Az orosz orvosok – többek között Procsenko is – szükségesnek tartották a ka-
rantén (a kijárási korlátozások) bevezetését. A járványügyi klinika dolgozói az európai 
tapasztalatok alapján már márciusban felkészültek az egészségügyi személyzet 
nagy részének a megfertőződésére, így komoly önkéntes csapatokat toboroztak. 
Az érkezők más profillal és tapasztalattal rendelkező orvosok, akik adminisztrációs, 
ápolói és egyéb feladatokat is készek ellátni. Amennyiben szükséges, más kórhá-
zakból is átvezényelhetnek szakorvosokat a Kommunarkába.

Tatjána Golikova miniszterelnök-helyettes a járvány kezdeti szakaszában, már-
cius 17-én jelentette be, hogy az orosz egészségügy felmérte a készleteket, és 
kiderült, hogy az ország összesen negyvenezer lélegeztetőgéppel rendelkezik, és 
további ötszáznak a legyártását rendelték el: jelenleg két orosz vállalat, a Triton és 
az Uráli Műszergyár foglalkozik ezzel. Az utóbbinak további 5700 darabot is elő kell 
állítania. A szakértők szerint Oroszországban nem a lélegeztetőgépek mennyisége 
okozza a problémát, hanem a betegbesorolási rendszer (triázs) sajátosságai.

http://kremlin.ru/events/president/news/63061
http://kremlin.ru/events/president/news/63061
https://www.bbc.com/russian/features-51955655
https://www.bbc.com/russian/features-51955655
https://ria.ru/20200317/1568738725.html
https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/22/84447-net-rashodnikov-sredstv-zaschity-antiseptikov-respiratorov-personala


 Seremet Sándor  8

Náluk ugyanis csak két szintje van a betegellátásnak: az általános és az intenzív 
(az orosz szóhasználatban: reanimációs) osztály. Természetesen vannak külön in-
tenzív kardiológiai, neuroreanimációs kórtermek is, de azok kevésben különböznek 
az általános reanimációs osztályoktól. Az elvárások szerint minden kórházban a 
teljes kapacitás 10 százalékának kell az intenzív terápiára alkalmasnak lennie. Egy 
átlagos kórházban általában 3-4 intenzív osztály található, egyenként 8-12 ággyal, 
ahol gyakran 16 beteget látnak el egyszerre – és ezek az osztályok többnyire egy 
átlagos napon is tele vannak. Az intenzív osztályok „férőhelyeinek” hiánya így ko-
molyabb problémát okozhat tehát, mint a lélegeztetőgépeké.

Ez utóbbiak bonyolult eszközök, amelyek kezelése komoly ismereteket és oda-
figyelést igényel. Ráadásul, míg Olaszországban a kimerültség miatt az orvosok 
kérelmezték, hogy hatórás műszakokban válthassák egymást, addig az orosz ápo-
lók 24 órás műszakokban dolgoznak. A koronavírussal kapcsolatos protokoll szerint 
minden egyes betegre egy ápolónak kellene jutnia, ám a valóságban gyakran három, 
az intenzív osztályokon pedig hat fertőzöttel is kell foglalkozniuk. Az egészségügyi 
személyzet megfertőződésével pedig a helyzet még romlani fog.

A fertőző betegségekkel foglalkozó orvosok leterheltsége az utóbbi évtizedek-
ben megduplázódott, s ennek a hatása a halálozási adatokban is kimutatható: míg 
1990-ben a ragályos betegségben (a tuberkulózist és a nemi betegségeket leszá-
mítva) elhunytak aránya 0,35 százalék volt, addig 2018-ban már 0,82 százalék 
(miközben a fertőzöttek száma 4,4 millióról 3,5 millióra csökkent). A WHO szerint 
Oroszország jelenleg a 87. helyen áll a fertőző betegségek halálozási rátáját tekintve.

Az orosz elnök március 30-án videokonferencia keretében tanácskozott az 
egészségügy szakértőivel, valamint a régiók vezetőivel, s azon többek között az 
egészségügyi rendszernek az emberi erőforrások terén jelentkező problémája is 
felmerült. Putyin azt javasolta, hogy a járvány elleni küzdelembe lehetőség szerint 
vonják be az orvostanhallgatókat, az előadó tanáraikat és a gyakornokokat, ameny-
nyiben azt a helyzet megkívánja. De szó esett a kórházak kapacitásáról, valamint a 
lakosságra vonatkozó karanténintézkedésekről is.

Néhány nappal később az orosz kormány elrendelte valamennyi egészségügyi 
intézmény átszervezését: az egészségügyi minisztérium javaslata szerint április 
folyamán közel tízezerrel növelték a koronavírus-fertőzöttek számára elkülönített 
moszkvai kórházi ágyak számát, és április 8-án egy új elosztási központot hív-
tak életre, amelynek feladata, hogy a hozzá tartozó több mint harminc intézmény 
között koordinálja az igazoltan fertőzött vagy a fertőzés tüneteit mutató betegek 
elhelyezését. A rendelkezésre álló adatok szerint a bővítésre irányuló intézkedések 
megfelelőnek tűnnek a hiányosságok orvoslására. A moszkvai Kommunárkában és 
a 15. Számú Városi Klinikai Kórházban (Filatov) április 9-ig kezelt 696 koronavírusos 
beteg közül hatvannégyen, azaz a 9 százalékuk került lélegeztetőgépre.

A WHO, az ENSZ, az IPSOS és a Johns Hopkins University 2020. április 9-i infor-
mációi alapján összeállított 1. táblázat adatai szerint a helyzet valóban nem tűnt túl 
rossznak. De vajon a mennyiség és a minőség mennyiben találkozott egymással, és 
valóban jók voltak-e a számok? A Szövetségi Fogyasztóvédelmi és Emberi Jóléti Fel-
ügyelet, a Roszpotrebnadzor normatívái – amelyek általános influenzajárványokra 

http://kremlin.ru/events/president/news/63084
http://static.government.ru/media/files/Bq29Y1AZ6KusGYGyZ2mQCZXD1SjBARyZ.pdf
https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/04/09/827471-gotovo-rossiiskoe
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72075026/#1002
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vonatkoznak (és legutóbb a H1N1-járvány után módosították őket) – influenza ese-
tén a lakosság 10 százalékos fertőződésével számolnak. Kórházi ellátásra az ő 10 
százalékuk szorul, akik közül 1,2 százaléknak van szüksége lélegeztetőgépre. Ezek 
szerint Oroszországban 29.000 lélegeztetőgépre és 184.000 kórházi ágyra lenne 
szükség, miközben az előbbiből a rendelkezésre álló és a megrendelt mennyiség 
47.100 darab, az utóbbiból pedig 94.000-et készítettek elő a koronavírusos betegek 
fogadására. Az új járvány azonban súlyosabb lefolyású egy átlagos influenzánál, és 
a kórházi ellátásra szoruló betegek akár 2 százalékának is lélegeztetőgépre lehet 
szüksége, amihez már a 47.100 is kevés lehet. Bár az abszolút számok tekinteté-
ben a férőhelyek hiánya tűnik a nagyobb problémának, azonban egyes régiókban a 
kórházak lélegeztetőgépekkel való ellátottsága gyakran a szükségesnek a 20 szá-
zaléka alatt marad, ráadásul a gépek több mint a felét még 2011 előtt szerezték be, 
így a működőképességük megkérdőjelezhető.

A Roszpotrebnadzor vezetője, Anna Popova február 29-én azt nyilatkozta, hogy 
az Oroszország területén hivatalos forgalomban álló egészségügyi maszkok hat-
hatós védelmet biztosítanak a koronavírus-fertőzéssel szemben, és a megfelelő 
viselésük, 2-3 óránkénti cseréjük jelentősen csökkenti a kockázatot. A szájmaszkok 
március elejére gyakorlatilag eltűntek a gyógyszertárakból: a felvásárlásuk Popova 
nyilatkozata után még nagyobb méreteket öltött. Az országban forgalmazott száj-
maszk 90 százalékát belföldi cégek gyártják. A számuk az éves szinten szokásos 
400-500 millió helyett idén elérheti akár a 900 milliót is, mivel a gyártók a más-
fél-kétszeresére növelték a kapacitásukat. Ez viszont hatással lesz a szájmaszkok 
árára. A gondot mégis inkább az okozza, hogy a meltblown nevű alapanyagot nem 
gyártják Oroszországban, hanem Kínából importálják. A helyette alkalmazható, 
orosz gyártmányú, nem szőtt anyagból (spunbond–meltblown–spunbond, SMS) 
készült maszk hátránya, hogy rosszabb minőségű, ráadásul az „alapanyag alap-
anyagát” szintén Kínából vagy az Amerikai Egyesült Államokból szállítják, és a kör 
így ismét bezárul. A hiányt az export beszüntetésével, valamint az értékesítés kor-
látozásával – a vásárlások fejenkénti 20 darabban maximalizálásával – igyekeznek 
mérsékelni, de ezek az intézkedések kevésnek tűnnek, s ez rossz hatással van az 
egészségügyi dolgozókra nézve is.

Bár a fertőzés terjedésének a mutatói, a halálozások aránya, a lélegeztetőgépek 
és a kórházi ágyak mennyisége szempontjából az oroszországi helyzet valóban 
nem kiugróan rossz, az egészségügyi személyzet ellátottságának a hiányossága, 
valamint a Moszkván és Szentpéterváron kívüli kórházak állapota komoly kockázati 
tényező. Amennyiben az egészségügyi dolgozók valóban minimális védőeszközzel 
rendelkeznek, és 24 órás műszakban dolgoznak, a növekvő leterheltségük követ-
keztében egyre többen fertőződhetnek meg közülük, miközben – mint azt tudjuk – a 
lélegeztetőgépek működtetéséhez, a betegek ápolásához szakemberekre van szük-
ség.

A 2019-ben végzett audit során kiderült, hogy az oroszországi kórházak 
35 százalékában nincs szennyvízelvezetés, több mint 40 százalékában központi 
fűtés, több mint a felében meleg víz, de közel 30 százalékában még hidegvízellátás 
sincs. Az épületek zöme rossz – 14 százalékuk veszélyes – állapotban van.

https://www.proekt.media/research/koronavirus-regiony/
https://www.proekt.media/research/koronavirus-regiony/
https://www.interfax.ru/russia/697195
https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/18/84378-maska-nebesnaya
https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/18/84378-maska-nebesnaya
https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnews.ru%2Fsociety%2Fminzdrav-obyasnil-otsutstvie-vodoprovoda-v-meduchrezhdeniyah%2F%3Futm_source%3Dyxnews%26utm_medium%3Ddesktop%26utm_referrer%3Dhttps%25253A%25252F%25252Fyandex.ru%25252Fnews&utm_source=aab&platform=desktop
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Az oroszországi járvány góca Moszkva, amelynek az ellátottsága megfelelő. 
A közölt adatok szerint a hozzá tartozó régiókban a fertőzések aránya alacsony, és 
sokan bíznak abban, hogy egyre kevesebben szorulnak majd kórházi ellátásra, így 
az egészségügyi rendszer összeomlása elkerülhető lesz (1. térkép).

Habár az elvégzett tesztek mennyiségével kapcsolatban az orosz rendszer jól áll 
(1. és 2. grafikon), azok minőségével, a fertőzöttek és az elhunytak számontartásával 
kapcsolatosan komoly kérdések merültek fel. Egyes orosz járványügyi szakembe-
rek véleménye szerint ugyanis az oroszországi tesztek pontossága 80 százalékos 
ugyan, az érzékenységük azonban 105 plazmidreplikáció/milliliter, míg az Európában 
használtak esetén a fertőzés kimutatásához csupán 103 plazmidrepliláció szüksé-
ges milliliterenként, azaz az utóbbiak százszor érzékenyebbek. Másrészt a többi 
országtól jelentősen eltér, hogy a hivatalos adatok szerint Moszkvában az igazoltan 
koronavírus-fertőzöttek igen fiatalok: 41,9 százalékuk 18–45 év közötti, 33,1 szá-
zalékuk 46–65 év közötti, 8,5 százalékuk gyerek, s csupán 16,5 százalékuk 65 év 
fölötti. Az oroszországi tapasztalatok szerint azonban inkább a fiatal felnőttek és a 
középkorúak azok, akik a tüneteikkel orvosi segítségért fordulnak, míg az idősebbek 
esetén ez a szám hagyományosan alacsonyabb. Így a 65 évesnél idősebb igazolt 
fertőzöttek száma mind a hatékony karanténintézkedések sikerének, mind az orosz 
mentalitásnak és a „megfelelően” célzott számítás/tesztelés eredményének is el-
könyvelhető. Az átlagéletkor Oroszországban 73,6 (a férfiaknál 67,6, a nőknél 77,5) 
év, míg például Olaszországban 83,2, az USA-ban pedig 78,5 év. Az oroszországi 
mortalitás mutatói (3. grafikon) a többi országénál így jóval kedvezőbbek lesznek: 
egyrészt az idősebb korosztályon belül az igazolt fertőzötteknek az említett okokból 
eredő alacsony száma miatt, másrészt azért, mert a 65 év fölötti elhunytaknál va-
lószínűleg nem a koronavírus kimutatása lesz az elsődleges cél. E tényezők viszont 
jelentős mértékben befolyásolhatják az oroszországi járványellenes intézkedések 
eredményességét igazoló vagy cáfoló számokat.

A fentieket igazolja az utóbbi hetekben látható ugrásszerű növekedés is. Míg 
április utolsó hetében (az április 24-ei adatok szerint) 68.622 igazolt esetet tartot-
tak nyilván, május 19-én már 299.941 volt a regisztráltak száma. Ez a hatalmas 
változás elsőre kétségbeejtőnek tűnik, azonban a gyógyultak száma is 76.130, ami 
tizennégyszeres növekedést jelent, az elhunytak száma pedig a négy és félszeresére 
nőtt: 615-ről 2.837-re. Így a jelentős emelkedés ellenére az oroszországi mortalitás 
még mindig alig 1 százalék.

A fertőzés ugrásszerű terjedésére reagálva az orosz főváros vezetősége további 
intézkedéseket hozott. Moszkvában a május 4-i adatok szerint 34 ezer kórházi ágy 
volt, amelyek felét koronavírussal fertőzött betegek foglalták el. A helyzet orvoslására 
további tízezer ágy biztosítása érdekében mobil járványügyi központokat alakítottak 
ki. Bár Moszkvában a mai napig 146.062 fertőzöttet tartanak nyilván, ám az új ví-
rushordozók majdnem fele tünetmentes. A Singapore University of Technology and 
Design (SUTD) számításokat végzett a járvány terjedésével és lefutásával kapcso-
latban. Oroszország esetében azonban eddig ötször kellett módosítaniuk azokat. 
A május 2-i adatok alapján úgy vélik, hogy az országban május végére azonosítják 
a fertőzöttek 97 százalékát (tetőzés), a járvány pedig augusztus 12-én ér véget.

https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/20/84414-odna-laboratoriya-na-pyat-millionov
https://novayagazeta.ru/articles/2020/03/20/84414-odna-laboratoriya-na-pyat-millionov
https://www.mos.ru/city/projects/covid-19/
https://ruxpert.ru/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0:%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8_%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://<0441><0442><043E><043F><043A><043E><0440><043E><043D><0430><0432><0438><0440><0443><0441>.<0440><0444>/
https://www.rline.tv/news/2020-05-04-v-moskve-na-vdnkh-sooruzhayut-gospital-dlya-koronavirusnykh-bolnykh/
https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5eafbef89a7947f59e816ce6
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Összességében elmondható, hogy az orosz vezetés operatívan reagál a járvány 
terjedésére. Az ország komoly tapasztalattal rendelkezik a járványkezelés terén, és 
még a csökkentések után is jelentősebb intézményrendszerrel rendelkezik hozzá, 
mint a nyugati országok. Ezt igazolja, hogy bár jelenleg a világ második legfertőzöt-
tebb országa az USA után (és Spanyolország előtt), a halálozási arány tekintetében 
a másik kettőnél sokkal jobb mutatóval rendelkezik: az amerikaiak értékének a ha-
todával, a spanyolokénak pedig a tizedével.

Ennek ellenére több komoly kockázati tényezővel is szembe kell néznie az or-
szágnak, amelyek főleg a kiterjedt egészségügyi rendszer állapotát, valamint az 
egészségügyi személyzet ellátottságát érintik. Az április 29-én közzétett adatok 
szerint eddig 70 orvos hunyt el koronavírus fertőződés következtében, és május 
19-ig összesen 186 egészségügyi dolgozó esett a járvány áldozatául.

POLITIKAI KITEKINTÉS

Oroszország Európánál valamivel később, csak március végén kezdte meg a 
lakosságot is érintő korlátozások bevezetését. A koronavírus-járvány elter-
jedésével kapcsolatos intézkedésekből, az egészségügy felkészültségéből, 

valamint a kérdéskörrel kapcsolatos médiatevékenységből egymástól akár egészen 
eltérő következtetések vonhatók le.

A legfontosabb politikai kérdés a járvány kitörése előtt az orosz alkotmánymó-
dosítás ügye volt, amelynek értelmében Putyin újra elindulhatott volna az orosz 
elnökválasztáson. Erre az eddigi alkotmányos keretben már nem volt lehetősége, az 
új alkotmány azonban „lenullázta” volna a korábbi elnöki ciklusokat, így a hivatalban 
lévő államfő további két, egyenként hatéves ciklusra maradhatott volna Oroszor-
szág elnöke. A tervezett alkotmánymódosításról szóló népszavazást április 22-én 
kellett volna megtartani.

Pavel Kraszennyikov, az Állami Duma államépítési és törvényhozási bizottsá-
gának feje március 23-án még azt nyilatkozta, hogy várhatóan nem marad el a 
referendum, ám az a járványügyi helyzettől függ majd, és a kérdés eldöntése az el-
nök hatáskörébe tartozik. Március 25-én Putyin televíziós beszédben közölte, hogy 
az állampolgárok egészsége mindennél fontosabb, így a népszavazást elhalasztják.

Az orosz vezetés számára fontos volt a referendum kérdése, de tudták, hogy azt 
a járványügyi intézkedések (a karantén vagy a készenléti állapot) bevezetése esetén 
nem lehet megtartani. Ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a járvánnyal kapcsolatos 
kommunikáció kezdetben igen visszafogott volt. A külvilág – és konkrétan Olasz-
ország – felé tett gesztus pedig az oroszországi helyzet stabilitásának és az ottani 
egészségügy teljes készenlétének a demonstrálása is volt – a külvilág mellett az 
orosz lakosság felé is.

Az oroszok hangulata azonban március végére megváltozni látszott. A Közvé-
lemény Alapítvány (FOM) felmérései szerint március 15. és 22. között egyre nőtt 
a járvánnyal kapcsolatos aggodalmukat kifejezők száma. Míg a hét elején még a 

https://ria.ru/20200429/1570746208.html
https://www.nytimes.com/2020/05/14/world/europe/coronavirus-russia-doctors-hospitals.html
https://www.nytimes.com/2020/05/14/world/europe/coronavirus-russia-doctors-hospitals.html
https://www.rbc.ru/society/19/05/2020/5ec3d4589a7947188063c66a
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/03/27/826511-koronavirus-uhudshil-nastroeniya-rossiyan
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/03/27/826511-koronavirus-uhudshil-nastroeniya-rossiyan
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megkérdezettek 55 százaléka válaszolta azt, hogy nem lát okot az aggodalomra, 
a hét végére 44 százalékra csökkent az arányuk; azoké pedig, akik határozottan 
tartottak a járványtól, 39-ről 50 százalékra nőtt. A megkérdezettek 55 százalék 
szerint a hét legfontosabb eseménye a koronavírus-járvány miatt tett intézkedések 
(karantén, határlezárások) voltak, míg az esetleges alkotmánymódosítás kérdését 
csak 9 százalék említette. Számottevően (35-ről 40 százalékra) nőtt az orosz kor-
mánnyal elégedetlenek aránya is. Vlagyimir Putyin munkáját a megkérdezettek 
60 százaléka értékelte pozitívan, míg egy héttel korábban 65 százalékuk; az elnök 
iránti bizalmukat kifejezők aránya pedig a korábbi 60-ról 56 százalékra csökkent. 
Rossz hatással volt a lakosság optimizmusára a Kommunárka főorvosának, az 
egyébként szkeptikus Denisz Procsenkónak a lebetegedése is, akinél március 31-
én mutatták ki a koronavírus-fertőzést.

Ráadásul az ellenzéki online és nyomtatott sajtóban egyre markánsabban me-
rült fel, hogy csak a népszavazás megtartása érdekében igyekszik az orosz vezetés 
elkerülni a korlátozásokat és a valós járványügyi helyzet beismerését. Az egyre sú-
lyosabb európai válság (de leginkább az arról érkező híreknek a lakosságra gyakorolt 
hatása), valamint az orosz társadalom mindinkább romló hangulata következtében 
viszonylag éles váltás történt az orosz vezetés kommunikációjában. Putyin elnök 
március 25-én tartott, korábban említett beszéde után a VCIOM (Összoroszországi 
Közvéleménykutató-központ) által készített felmérés résztvevőinek a 63,5 százalé-
ka támogatta Putyin munkáját, és 69 százalék az iránta táplált bizalmát fejezte ki. 
A Levada-Centr május 6-i felmérése szerint a helyzet sokat romlott: a megkérde-
zettek „csupán” 59 százaléka támogatja Putyint (ez a mutató korábban soha nem 
ereszkedett 61 százalék alá). A lakosság általános hangulatromlása többek között 
arra vezethető vissza, hogy a kormány késve reagált a társadalomban kialakult fé-
lelmekre.

A mutatóknak a Putyin-beszéd utáni javulása így már érthető: az elnök az 
emberközeli hangvételének köszönhetően kevés kritikát kapott; a népszavazás 
elhalasztásával megcáfolta azokat a vádakat, hogy a hatalma megtartása érde-
kében képes még a járványt is ignorálni; a fizetett szabadnapok bejelentésével egy 
időre elejét vette a tömeges munkahelyvesztésekkel való riogatásoknak, stb. Az 
intézkedések megkéstek ugyan, de eredményesnek mutatkoztak. A kormányzati 
kommunikációból látszik, hogy az orosz vezetés elismerte a helyzet komolyságát.

Ez utóbbi mögött a Kreml egy másik szándéka is meghúzódott: úgy vélték, minél 
inkább hangsúlyozzák a járványveszélyt, annál nagyobb – az újabb ellenség felett 
aratott – győzelmet könyvelhetnek majd el maguknak. Azonban a lakosságban 
uralkodó, az önizolációs rendelkezések hatására kialakult feszültség és elégedet-
lenség valamelyest árnyaltabbá teheti ezt a sikert, hiszen mára már kiderült, hogy a 
járvány okozta krízis elhárítása után az amúgy is meggyengült gazdaságot majd a 
kibontakozó olajárválságtól sújtott, a megszokott bevételektől eleső kasszából kell 
újraéleszteni, és lehetőleg úgy, hogy ettől az ne maradjon „kómában”.

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2020/03/27/826511-koronavirus-uhudshil-nastroeniya-rossiyan
https://www.themoscowtimes.com/2020/05/06/putins-approval-rating-drops-to-historic-low-poll-a70199
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OROSZORSZÁG NEMZETKÖZI HELYZETE

A Putyinnak a Giuseppe Conte kormányfővel március 21-én folytatott telefon-
beszélgetése után Olaszországba indított segélyszállítmányok kapcsán az 
orosz kormánynak nagyon kiegyensúlyozott kommunikációt kellett folytatnia 

a belföldi népszerűségvesztése csökkentése érdekében. Az ellenzéki sajtó március 
közepe óta igyekezett felmérni az orosz egészségügy ellátottságát, készenlétét, és 
annak hiányosságaira irányította a figyelmet. Bár az országban akkor még csak alig 
néhány száz koronavírusos beteget tartottak nyilván, a Bergamo térségébe küldött 
segítség a társadalom egy részében mégis kérdéseket vethetett fel az intézkedés 
hitelességével kapcsolatban.

Az európai és az amerikai sajtó szkeptikusan fogadta az orosz segélyakciót. 
Az olasz La Stampában közölt cikkre hivatkozva rengeteg közlemény jelent meg, 
amelyek szerint az orosz szállítmány 80 százaléka használhatatlan Olaszország 
számára. Az Európai Néppárt EP-képviselője, Michael Gahler úgy vélte, az orosz 
intézkedések elsődleges célja a politikai haszonszerzés: „Putyin azt reméli, hogy 
az Oroszország elleni szankciók meghosszabbítása esetén Olaszország él majd a 
vétójogával.” A belgiumi Egmont intézet kutatója szerint viszont az orosz vezetés a 
lépéssel éppen a hazai lakosság felé kívánta jelezni, hogy Oroszország számára a 
koronavírus-járvány nem jelent gondot.

Oroszország április 2-án az Egyesült Államokba is küldött segélyszállítmányt. 
Míg az olaszországit jelentős sajtókampány kísérte, a New Yorkba irányuló kapcsán 
egész más hangvétel jellemezte az orosz médiát. Az ellenzéki sajtó főleg két dolog-
ra világított rá:

• az USA fizetett a szállítmányért;
• a felszereléseket annak ellenére indították útnak, hogy a kormány moratóri-

umot rendelt el az egyéni védőeszközök exportjára.

Az amerikai sajtó szerint a segély valójában egy orosz propaganda-hadjárat, 
amelynek egyetlen célja van: megmutatni a világnak, hogy az USA fokozatosan 
elveszíti a vezető pozícióit. Sokan úgy értékelték, a politikai kommunikáció nem 
hozott igazi győzelmet Moszkva számára, mivel a vírus terjedése jelentősen kor-
látozta annak hírértékét. Kavarodást okozott Donald Trump is, amikor kijelentette: 
„Kína küldött némi cuccot, ami szörnyű volt. Oroszország egy nagyon nagy szállít-
mányt küldött, orvosi felszereléseket, ami nagyon kedves.” Ez a nyilatkozat ugyanis 
március 31-én, hétfőn hangzott el, bár a küldemény csak szerdán érkezett meg. 
A helyzet kínosságát fokozta, hogy a Trump-adminisztrációt az amerikai demok-
rata körök amúgy is gyakran vádolják „oroszbarátsággal”. Oroszországban pedig 
az ügy komoly kérdéseket vetett fel amiatt, hogy a védőeszközöket az azok ex-
portjára vonatkozó, már életbelépett tiltás ellenére indították el. Az amerikai külügy 
azzal mentegetőzik, hogy az eszközöket vásárolta, az orosz fél pedig azzal, hogy a 

https://www.dw.com/ru/%D1%80%D1%84-%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%80/a-52904286
https://www.dw.com/ru/%D1%80%D1%84-%D0%B8-%D0%BA%D0%BD%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%8E%D1%82-%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B8-%D0%B2-%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC-%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%BF%D0%B8%D0%B0%D1%80/a-52904286
https://www.nytimes.com/2020/04/02/world/europe/coronavirus-us-russia-aid.html
https://www.washingtonpost.com/world/europe/russia-coronavirus-aid-us-putin/2020/04/01/39d52cb2-7411-11ea-ad9b-254ec99993bc_story.html
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szállítmánynak csak a felét vásárolták, a többi viszont adomány. Azonban mindkét 
kifogás hibádzik, mivel az előbbi az Oroszországgal szembeni szankciók ellenére 
vásárolt az országtól, az utóbbi pedig a saját moratóriumát megszegve küldte el a 
szállítmányt.

Az orosz intézkedéseket nehéz egyértelműen értékelni. A járvány kezdetén a 
Kreml a kivárás taktikáját választotta, amit az orosz egészségügy és közigazgatás 
felkészültségére alapozott. A belpolitikai helyzet és a társadalom hangulatának 
romlása miatt azonban paradigmaváltásra kényszerült, amelyből jelenleg igyek-
szik a maximumot kihozni. A fentiekben ismertetett tények alapján úgy tűnik, az 
ország egy, a Kínáéhoz hasonló forgatókönyv megvalósítását próbálja kommu-
nikálni: az intenzív hatósági intézkedések és az állami források bevonása révén 
néhány hónap alatt képesek lesznek legyőzni a vírust. Amennyiben az orosz ve-
zetőségnek sikerül jól kihoznia az országot a járványból, a látványos győzelem 
megerősíti a pozícióit. Ez a szcenárió egyelőre beigazolódni látszik: a támogatott-
sági mutatók csökkentek ugyan, de ez betudható a korlátozásokkal járó általános 
hangulatromlás hatásának is.

Moszkva nemzetközi helyzetében egyébként is jelentős változásokat idézhet 
elő az új típusú koronavírus-járvány. A március elején kirobbant szaúdi–orosz 
olajárháború és az olaj árának az április 20-i negatívba fordulása nehéz helyzetbe 
hozta az egyik legnagyobb exportőr Oroszországot. Az utóbbi években látványosan 
építgetett kínai–orosz kvázi szövetségi viszony is megromlott a járvány kirob-
banásakor, hiszen a moszkvai volt az egyik első olyan kormány, amely a Kínából 
érkezőkre vonatkozóan beutazási korlátozásokat, később pedig tilalmat rendelt el.

Az orosz államigazgatás korábban is meglehetősen gyanakvó volt Kína techno-
lógiai beruházásait illetően (például az 5G-hálózat kiépítése kapcsán), az eddigi kör 
azonban láthatólag tovább bővült az egészségügyi felszerelésekkel is. Több elemző 
is arra hívja fel a figyelmet, hogy a jelen helyzetben Moszkva mindezek ellenére 
csak Peking felé fordulhat, hiszen míg például az európai olajkereslet jelentősen 
megcsappant, addig a kínaiak továbbra is ugyanúgy érdeklődnek az orosz szén-
hidrogének iránt – nem utolsósorban azért, hogy a készleteiket olcsón tölthessék 
fel. Az oroszok arra számítanak, hogy a kínai beruházások segítségével tudják majd 
újraindítani és konszolidálni a gazdaságot a válság után. Az aktuális politikai nézet-
eltérések és a megromlott közmegítélés ellenére tehát gazdaságilag Kína szerepe 
növekedhet Oroszország számára – különösen, ha az Egyesült Államok továbbra is 
stratégiai ellenfelekként határozza meg a két országot, s ezzel egy „táborba” tereli 
őket. Éppen ebből a gondolatból indult ki Emmanuel Macron francia elnök is, ami-
kor az Economistnak adott interjújában azt mondta, a Nyugatnak alternatívát kell 
biztosítania Moszkva számára. Természetesen elméletileg adott erre a lehetőség: 
ha az európai országok lazítanának a szankciós rendszeren, azzal megkönnyítenék 
Moszkva helyzetét.

Az elnök hivatalban maradását elősegítő népszavazás elnapolása is jobb 
eredményt hozhat, mi több, azzal elejét vették a számos vádnak, amelyek szerint 
Oroszország még a pandémiát is ignorálja, csak hogy megtarthassa a referendu-
mot. Nem tudni, hogy Putyin valóban számít-e arra, hogy Olaszország a járvány 

https://carnegie.ru/2020/04/24/pandemic-could-tighten-china-s-grip-on-eurasia-pub-81635?fbclid=IwAR0mqy-UM5rC1vxn-xvvdLs3MjUO7vCB8Cs1CHSReDOHTrkTFp5aRpC98aU
https://carnegie.ru/2020/04/24/pandemic-could-tighten-china-s-grip-on-eurasia-pub-81635?fbclid=IwAR0mqy-UM5rC1vxn-xvvdLs3MjUO7vCB8Cs1CHSReDOHTrkTFp5aRpC98aU
https://thediplomat.com/2020/03/how-will-the-coronavirus-outbreak-affect-russia-china-relations/
https://thediplomat.com/2020/03/how-will-the-coronavirus-outbreak-affect-russia-china-relations/
https://carnegie.ru/2020/04/24/pandemic-could-tighten-china-s-grip-on-eurasia-pub-81635?fbclid=IwAR0mqy-UM5rC1vxn-xvvdLs3MjUO7vCB8Cs1CHSReDOHTrkTFp5aRpC98aU
https://carnegie.ru/2020/04/24/pandemic-could-tighten-china-s-grip-on-eurasia-pub-81635?fbclid=IwAR0mqy-UM5rC1vxn-xvvdLs3MjUO7vCB8Cs1CHSReDOHTrkTFp5aRpC98aU
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után szót emel az Oroszországgal szembeni szankciók ellen, vagy hogy egy repü-
lőgépnyi New Yorkba szállított orvosi eszköz kikezdheti-e az Egyesült Államoknak 
a világban elfoglalt vezető szerepét. Azonban ha bármelyik is legalább kismérték-
ben beigazolódik, az ráerősít Putyin és kormánya feltételezhető belföldi sikerére. 
A 2020-as koronavírus-járvány valóban egyedülálló: egy sokkteszt, amely komoly 
próbára teszi a jelenlegi rendszert, és – sajnos – sokkal több egy pandémiánál, 
hiszen az ellene folyó küzdelemmel párhuzamosan zajlik a világpolitikai szerepek 
és gazdasági pozíciók újrafelosztása is. Ebben pedig Putyin Oroszországa a lehető 
legkomolyabb szinten részt vesz – a kérdés az, hogy az ország esetleges győzel-
mével az orosz emberek is nyernek-e vajon.

ÖSSZEGZÉS

Az új típusú koronavírus okozta járvány fáziskéséssel érkezett Oroszországba, 
ahol ennek a teljes jelentőségét kezdetben nem ismerték el. A március végi 
paradigmaváltás után az országban is meghozták a korlátozó intézkedése-

ket, és sokáig úgy tűnt, ott is kelet-közép-európai jellegű lesz a járvány lefutása, 
mérsékelt számú megbetegedéssel és halálesettel. Április végén azonban hirtelen 
rekordokat ért el a napi új megbetegedések száma, és ezzel Oroszország már világ-
szinten a második legfertőzöttebb ország. Bár az orosz járványügyi tapasztalatok, 
a masszív egészségügyi kapacitások és az orvosi eszközök terén való viszonyla-
gos önellátó képesség mind a járvány elleni védekezést segítik, az egészségügy 
tartós alulfinanszírozottsága, a lakosság általános egészségügyi tudatossága és a 
viszonylag magas átlagéletkor viszont nem kedvező a koronavírus feltartóztatása 
szempontjából. Az ország bizonyosan jelentős fertőzésnek lesz kitéve, ám kérdé-
ses, hogy az egészségügyi rendszer látványos összeomlása nélkül ennek lesz-e 
politikai következménye.

Oroszország nemzetközi helyzetét jelenleg az ellene bevezetett szankciós 
rendszer, a megromlott kínai–orosz viszony, illetve a szaúdi–orosz olajárháború 
határozza meg. Bár a kínaiak mintájára márciusban az oroszok is „maszkdiplomá-
ciai” lépéseket tettek, azok nem növelték a kormányzat népszerűségét – sem bel-, 
sem külföldön. Úgy tűnik, hosszabb távon az oroszok a kínai gazdasággal való szo-
rosabb összefonódással stabilizálhatják a gazdasági helyzetüket, ez a lehetőség 
pedig Peking számára is előnyös lehet. Mindez arra ösztönözhet egyes nyugat-
európai országokat, hogy toleránsabb hangot üssenek meg Moszkvával szemben, 
azonban ebbe az irányba történő radikális váltásra nem lehet számítani. Az valószí-
nűsíthető, hogy az orosz politikai rendszer még egy súlyos lefutású járványtól sem 
fog jelentősen meggyengülni, a kínai–orosz kapcsolatok pedig középtávon nagy 
valószínűség szerint javulni fognak.
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FÜGGELÉK

1. táblázat
A járvány elleni védekezés fő mérőszámai a 2020. április 8-i állás szerint

Igazolt
Covid–19-
fertőzöttek 

száma
(ezer fő)

Az 
igazoltan 

Covid–19-
fertőzöttek 
halálozási 

aránya

100.000 
főre
jutó 

orvosok 
száma

100.000
főre
jutó

kórházi
ágyak
száma

100.000 főre 
jutó kórházi

ágyak 
száma az 
intenzív 

osztályokon

100 főre
jutó

lélegez-
tetőgépek

száma

1000 főre
jutó

elvégzett
korona-
vírus-

tesztek
száma

Oroszo.   10   1% 479 797   8 28   5
USA 396   3% 280 277 35 55   6
Spanyolo. 142 10% 390 297 10 >11*   8
Olaszo. 136 13% 400 318 13 >8* 11
Németo. 108   2% 430 800 29 31 11
Franciao. 109   9% 320 598 12 46   3
Kína   82   4% 200 434   4 n. a.   3
Irán   63   6% n. a. 150 n. a. n. a.   1

Egyesült
Királyság   56 11% 260 254   7 >10*   3

* Az ország folyamatosan növeli a lélegeztetőgépek számát.

1. térkép
A koronavírus elterjedése Oroszországban, 2020. május 20.

https://www.vedomosti.ru/society/articles/2020/04/09/827471-gotovo-rossiiskoe
https://iz.ru/1013250/2020-05-20/za-sutki-v-rossii-vyiavleno-8784-sluchaia-koronavirusa
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1. grafikon
Az 1000 főre jutó elvégzett tesztek száma, 2020. május 19.

2. grafikon
Az igazolt esetekre jutó elvégzett tesztek száma, 2020. május 19.

https://ourworldindata.org/what-can-data-on-testing-tell-us-about-the-pandemic
https://ourworldindata.org/coronavirus-testing
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3. grafikon
A koronavírus-járványban elhunytak száma, 2020. május 20.

    

       

https://www.statista.com/statistics/1093256/novel-coronavirus-2019ncov-deaths-worldwide-by-country/

