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Opgørelse af omkostningerne ved covid 19
pandemien for EU’s regioner, byer og landsbyer

#EURegionalBarometer

EU's årlige regionale og lokale barometer

Den økonomiske virkning af COVID for
regioner og byer
Faldende indtægter, stigende omkostninger: Farerne ved en “sakseeffekt”
Faldende indtægter og stigende
udgifter, den såkaldte “sakseeffekt”,
bringer de europæiske kommuners,
byers og regioners offentlige finanser
i fare. F.eks. skønnes det, at de franske,
tyske og italienske subnationale
myndigheders indtægter alene i 2020
er faldet i omegnen af 30 mia. EUR for
de tre lande, hvilket svarer til op mod
10 % af de respektive samlede tal.
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Over 90 % af EU’s regioner og
kommuner forventer et fald i
indtægterne.
Covid-19 har haft alvorlige økonomiske
konsekvenser i hele EU. Rapporten viser,
hvordan visse områder er særligt sårbare,
og at Île de France, de spanske regioner
Andalusien, Castilla y León, Madrid
og Valencia samt de fleste italienske
regioner sammen med kystregionerne
i Kroatien, det østlige Bulgarien og
Grækenland er blevet hårdest ramt.
Rapporten fastslår en forbindelse mellem
sundhed og økonomi. Den vurderer de
potentielle økonomiske konsekvenser
af de nedlukninger, der blev indført
for at forhindre spredning af virussen.
Den påpeger også “sakseeffekten” for
de lokale og regionale myndigheders
finanser. På den ene side er deres
udgifter til sundhed, sociale tjenester
og civilbeskyttelse eksploderet. På den
anden side falder deres indtægter fra
økonomiske aktiviteter hurtigt.

Forventede indvirkninger
på de lokale og regionale
myndigheders indtægter

Potentielle risici for de regionale økonomier,
arbejdsmarkeder osv. Juni 2020
Resultaterne af en undersøgelse
gennemført i fællesskab med OECD
i 300 kommuner og regioner viser,
at over halvdelen af de subnationale
myndigheder har mærket en stor
indvirkning på de subnationale finanser
i 2020 (33 % har mærket en moderat
indvirkning). Uden passende støtte
vil langt størstedelen af EU’s lokale
og regionale myndigheder opleve en

grants and subsidies from higher levels of governments

21%

revenue from property (rent, dividents, royalties, etc.)

21%

user charges and fees paid from the use of local public services

moderate decrease

25%

16%
42%

35%

tax revenue

large decrease

forværret situation i 2021 og endda
2022. Særligt byerne er hårdt ramt: 78
% af de adspurgte, som repræsenterede
store kommuner (over 250.000
indbyggere), svarede, at covid 19 havde
stor indvirkning på deres finanser og
funktion. 83 % af dem forventer et fald
i deres skatteindtægter, og 53 % af dem
forventer et stort fald.
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Kilde: RU-OECD-undersøgelse: “Konsekvenserne af covid-19 for EU’s regioner og byer”, juni-juli 2020
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Samlede turismeudgifter: EU
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Turisme udgør over 10 % af EU’s
samlede BNP og tegner sig for over 27
millioner job. Det var den sektor, der
blev hårdest ramt blandt alle de store

økonomiske sektorer som følge af de
rejserestriktioner,
grænselukninger
og nedlukninger, der blev indført i
mange lande og regioner. Ifølge OECD

Vigtigste fakta

83%
53%
2020 2021

faldt de internationale turiststrømme
afhængig af nedlukningens varighed
med 60 til 80 %.

Der er brug for handling
83 % af regionerne og kommunerne
forventer et fald i deres skatteindtægter,
og 53 % af dem forventer et stort fald.

Der skal tildeles midler til genopretning
og modstandsdygtighed på grundlag
af krisens territoriale konsekvenser.

EU's årlige regionale og lokale barometer

Konsekvenserne for beskæftigelsen og
lokalsamfundene
Vi skal undgå at tabe en generation som følge af COVID-19
Andelen af job i farezonen i EU’s regioner
Prognose i tilfælde af inddæmningsforanstaltninger, OECD, april 2020
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http://oecd.org/coronavirus/policy-responses/from-pandemic-to-recovery-local-employment-and-economicdevelopment-879d2913/
Den tabte generation under
covid-19: De unge er de mest
sårbare, da den digitale kløft bliver
dybere i Europa.
Pandemien
risikerer
at
øge
skellet mellem landdistrikter og
byområder og forværre forskellene
mellem
uddannelsessystemerne.
Kun seks medlemsstater har højt
digitaliserede skoletjenester for 80
% eller flere af eleverne.
Pandemien vil sandsynligvis få
større konsekvenser for kvinder,
da de udgør næsten 80 % af alt
sundhedspersonale i EU og en
lignende andel af forskellige
salgsfunktioner i frontlinjen.
Rapporten vurderer andelen af
potentielt udsatte job i de enkelte
regioner. Den indeholder analyser,
som bekræfter, at de selvstændige,

ansatte på tidsbegrænsede kontrakter
og deltidsansatte rammes hårdest. Det
vil sige, at de unge er særligt udsatte
for pandemiens konsekvenser for
beskæftigelsen. Eftersom covid-19krisen er langt fra at være overstået,
risikerer vi at miste en generation under
covid-19, når det gælder adgangen til
digital uddannelse og jobmuligheder.
Digitalisering
har
gjort
det
muligt for mange flere at arbejde
hjemmefra, hvilket har været en
førstegangsoplevelse for over en
tredjedel af arbejdstagerne. Alligevel
er der en stigende forskel på adgangen
til bredbånd mellem land og by,
hvilket stiller tyndtbefolkede områder
ugunstigt. Der er også en stor digital
kløft mellem uddannelsessystemerne,
hvor kun seks af medlemsstaterne har
højt digitaliserede skoletjenester for
80 % eller flere af eleverne. Med tiden

vil alle disse faktorer blot forværre
de demografiske forandringer, som
allerede ses i mange regioner og byer
i EU.
Rapporten lægger særlig vægt på
konsekvenserne af krisen for små og
mellemstore virksomheder. Den har
desuden fokus på turistsektoren, som
især er vigtig i EU’s perifere regioner og
kystregioner, hvor turisme ofte er den
eneste betydelige kilde til forretning
og beskæftigelse.
Endelig viser rapporten, at covid-19pandemien sandsynligvis vil få større
konsekvenser for kvinder, da de udgør
næsten 80 % af alt sundhedspersonale
i EU og en lignende andel af forskellige
salgsfunktioner i frontlinjen. Der er
også voksende dokumentation for, at
vold mod kvinder og piger er steget
under nedlukningen.

#EURegionalBarometer
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Vigtigste fakta

Der er brug for handling
Kun seks medlemsstater har højt
digitaliserede skoletjenester for
80 % eller flere af eleverne.

3,7%

2019
2020

9,2%

2021

7,6%

Der skal ydes mere støtte til
forebyggelsespolitikker med fokus
på de mest sårbare.

EU's årlige regionale og lokale barometer

De asymmetriske konsekvenser af pandemien
for de regionale og lokale sundhedssystemer
Kampen om sengepladser i Europa:
Covid-19 har vist, at der er store
forskelle i hospitalsbehandling
regionerne imellem.
De fleste europæere mener, at de
lokale og regionale myndigheder
bør have større indflydelse på
sundhedsbeslutningerne på EUplan.
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Pandemien har haft meget varierende
konsekvenser for de forskellige lokale
og regionale myndigheder rundt
om i EU. Det skaber en ny covid-19geografi, som fremhæver de store skel
mellem regionerne, både med hensyn
til deres ansvar for sundhedsplejen
og deres evne til at levere den. Der
er for eksempel forskel på antallet af
sengepladser på intensivafdelingerne
og hospitalsansatte på tværs af EU,
og det har direkte indvirkning på
regionernes mulighed for at overvinde
krisen.

Excess deaths in EU regions
Weeks 10-23 (compared to
2015-2019 average)
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Skal regionerne og byerne have mere indflydelse på EU’s politik?
Resultatet af opinionsundersøgelse i EU27
(gennemført fra den 3.-17. september 2020)

Vigtigste fakta

Der er brug for handling

Antallet af sengepladser på intensivafdelinger pr. 100.000 indbyggere: 4,2 i
Portugal mod 29,2 i Tyskland

4,2

medlemsstaterne. Den viser, at de
fleste europæere mener, at sundhed
bør være det højst prioriterede
politikområde, og at de lokale og
regionale myndigheder bør have
større indflydelse på beslutningerne
på EU-plan.

De
asymmetriske
konsekvenser
af covid-19-krisen for regionernes
sundhedssystemer viser, at der er
behov for en stedfølsom respons. I
september blev der gennemført en
ny offentlig meningsmåling blandt
mere end 26.300 personer i alle

29,2

Sundheds-,
beredskabsog
plejesystemernes kapacitet skal øges i
alle EU’s regioner.

#EURegionalBarometer
Antal sengepladser pr.
100.000 indbyggere i 2015
pr. NUTS 2-region
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Source: Eurostat Regional
Yearbook 2018.
Sundhedspersonale i EU’s
regioner – i %

Source: Eurostat, as
reported in the CoR
Territorial Impact Analysis.
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Mere tiltro og tillid:
Tid til forandring af demokratiet i EU
Lokalpolitik kan genoprette tilliden
til EU: Over halvdelen af europæerne
har tillid til de lokale og regionale
myndigheder.
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En ny meningsmåling for Det
Europæiske Regionsudvalg viser, at 52
% af respondenterne generelt har tillid
til de lokale og regionale myndigheder,
som overordnet set fortsat er det
forvaltningsniveau, der nyder den
største tillid, og det eneste niveau, som
de fleste europæere har tillid til.
Dokumentation
fra
en
fælles
undersøgelse fra RU/OECD viser
ligeledes, at der er behov for en ny
model for samordning mellem de
forskellige forvaltningsniveauer.
Med hensyn til fremtiden viser data
fra vores meningsmåling, at 67 %
af europæerne mener, at de lokale
og regionale myndigheder ikke
har tilstrækkelig indflydelse på de
beslutninger, der træffes på EU-niveau.
Europæerne ser gerne, at de lokale
og regionale myndigheder får mere
indflydelse på EU niveau på mange
områder: herunder nævnes især
sundhed (45 %), beskæftigelse
og sociale anliggender (43 %) og
uddannelse og kultur (40 %).

Trust in different levels of government
Survey among 27 000 citizens on ”The coronavirus crisis and the role of EU
regions and cities”, Kantar/CoR, October 2020
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REGIONAL OR LOCAL AUTHORITIES

47

THE EUROPEAN UNION

THE (NATIONALITY) GOVERNMENT

Total ‘Trust’

Koordinering mellem forskellige
myndighedsniveauer?
Undersøgelse blandt regionale og lokale
myndigheder, OECD/RU, juli 2020

Effektiviteten af koordineringsmekanismerne i
håndteringen af covid-19-krisen
RU/OECD (2020) Konsekvenserne af covid-19 for
EU’s regioner og byer
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problemer. Flere og flere ser ud til at
anerkende, at Europas fremtid skal
skabes sammen med regionerne,
byerne og landsbyerne, og ikke bare
medlemsstaterne og Bruxelles.
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33%

horizontal cooperation between regions, between
intermediate levels or between municipalities
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vertical coordinational mechanisms between the different
levels of subnational government (regional and local
governments)
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37%
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central/federal and subnational governments
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Total ‘Do not trust’

58 % af de adspurgte (med et flertal i
hver enkelt medlemsstat) mener, at
man ved at give de lokale og regionale
myndigheder
større
indflydelse
kan forbedre EU’s evne til at løse
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Regional and local/municipal elections in EU27 in 2020
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58%

58 % af europæerne mener, at mere
indflydelse til de lokale og regionale
myndigheder vil have en positiv
indvirkning på EU’s evne til at løse
problemer.

Der er brug for handling
Der skal sikres bedre koordinering
mellem alle myndighedsniveauer og
støtte af det lokale demokrati i og
uden for EU.
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Yderligere oplysninger:

Denne brochure giver en
smagsprøve på indsigter, der er
relevante for dit lokalområde.

række i håndteringen af sundhedskrisen
og beskyttelsen af borgerne. Rapporten
viser, at de også er altafgørende for den
økonomiske genopretning. Vi fremhæver
konsekvenserne for de mest sårbare i
vores samfund og præsenterer nye data
fra en offentlig meningsmåling om disse
spørgsmål gennemført mindre end
en måned inden offentliggørelsen af
rapporten.

Denne første udgave, som blev
offentliggjort den 12. oktober 2020,
har fokus på konsekvenserne af covid19-pandemien. De lokale og regionale
myndigheder i EU har stået i forreste

Det Europæiske Regionsudvalg, der blev oprettet i 1994 efter Maastrichttraktatens ikrafttræden, er EU's forsamling af 329
regionale og lokale repræsentanter fra alle 27 medlemsstater og repræsenterer over 446 millioner europæere.
Edited by the European Committee of the Regions
Oktober 2020
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https://cor.europa.eu/
EURegionalBarometer.go

Rapporten om “EU’s regionale og lokale
barometer” er et initiativ fra Det Europæiske
Regionsudvalg. Den blev offentliggjort for
første gang i 2020 og har til formål at vise
status i EU’s regioner, byer, kommuner og
landdistrikter i oktober hvert år. Rapporten
samler data og analyser fra en bred vifte
af kilder, herunder nye og enestående
indblik i udvalgets eget arbejde og dets
samarbejde med andre.

