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Az Economist (2021) becslése szerint sokkan többen haltak meg COVID-19-ben, mint 

amennyit a hivatalos statisztikák kimutattak. A COVID-19 miatti halálesetek száma 

világviszonylatban feltehetően háromszor annyi lehet, mint amennyi a hivatalos adatokból 

kiderül. A halálesetek száma Afrikában 900%-kal, Ázsiában 700%-kal lehet magasabb. Az 

Economist szerint a fel nem derített halálesetek száma Indiában, Kínában, Pakisztánban, 

Bangladesben, Nigériában és Etiópiában igen magas lehet. A becslések Európában 

átlagosan 30%-kal lehetnek alacsonyabbak a tényleges állapotnál. A vizsgált országok 

közül a diskrepancia Norvégiában 70%, Olaszországban és Spanyolországban, ahol a 

COVID-19 miatti halálesetek száma egyébként is magas, a tényleges szám még 40%-kal 

magasabb lehet. A kutatók szerint a halálozási adatok Németországban, az Egyesült 

Királyságban és Dániában valószerűeknek látszanak.  

A Wissenschaftliches Institut der PKV (WIP) elemzése tíz európai ország hivatalos 

adatain, valamint a Johns Hopkins University COVID-19 miatti halálozási statisztikáján, 

ill. annak más halálokokhoz való viszonyításán alapult. A számok jól mutatják a COVID-

19 relevanciáját. Az előzetes besorolás szerint 2020-ban Spanyolországban, Svájcban, 

Olaszországban és az Egyesült Királyságban a COVID-19 volt a legfontosabb halálok. 

Spanyolországban az összes haláleset 12%-a jutott COVID-19-re, ami csaknem háromszor 

annyi mint Németországban.  

2021-ben a COVID-19 miatti halálesetek száma Németországban 78.320-ra, csaknem 

kétszeresére növekedett. A halálokok meghatározása azonban nem működik mindig 

megbízhatóan, ami már a pandémia előtt is így volt. Az esetek többsége ugyanis idős, 

multimorbid személy. Ezért is fontos a Szövetségi Statisztikai Hivatal 2021 decemberi 

listája, amely kimutatja, hogy 2020-ban ki halt meg koronavírussal és ki koronavírusban. 

Eszerint a 47.860 haláleset közül, amelynél COVID-19-et diagnosztizáltak, 39.758 esetnél 

(83%) volt ez a fő halálok. 8.102 esetnél a COVID-19 kísérőbetegség volt.  
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