Pontosan milyen költségeket okoz a Covid-világjárvány
az uniós régióknak, városoknak és falvaknak?
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Az EU éves regionális és helyi barométere

A COVID régiókra és városokra gyakorolt
gazdasági hatása
Csökkenő bevételek és növekvő kiadások – az úgynevezett „ollóhatás” veszélyei
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Csökkenő bevételek és növekvő kiadások – az úgynevezett „ollóhatás”
veszélyezteti az EU településeinek,
városainak és régióinak költségvetését. Például csak Franciaországban, Németországban és Olaszországban a szubnacionális hatóságok
bevételeinek csökkenése 2020-ban
a becslések szerint mintegy 30 milliárd eurót tesz ki, ami az idevonatkozó teljes összeg 10%-ának felel meg.
Várhatóan az uniós régiók és városok több mint 90%-ának jelentősen
visszaesnek a bevételei.
A Covid19 gazdasági hatása az egész EUban súlyosnak mondható. A jelentés bemutatja, hogy egyes területek mennyire
bizonyultak különösen sérülékenynek.
Île-de-France-t, valamint Spanyolországban Andalúzia, Kasztília és León, Madrid
és Valencia régiókat, továbbá az olasz
régiók többségét sújtja gazdaságilag a
leginkább a járvány, illetve ilyenek még a
horvát tengerparti régiók, Kelet-Bulgária
és Görögország.
A jelentés rámutat az egészség és a gazdaság közötti összefüggésre. Ismerteti,
hogy a vírus terjedésének megakadályozása érdekében bevezetett lezárások
milyen gazdasági hatásokkal járhatnak.
Bemutatja továbbá a helyi és regionális
önkormányzatok pénzügyeire gyakorolt
„ollóhatást”. Egyrészt robbanásszerűen
megnőttek az említett önkormányzatok egészségügyre, szociális szolgáltatásokra és polgári védelemre fordított
kiadásai. Másrészt gyorsan csökkent a

A helyi és regionális
önkormányzatok várt
bevételeire gyakorolt
hatás

Potenciális kockázat a regionális gazdaságok, munkaerőpiacok stb. tekintetében,
2020. június

Az OECD-vel együttműködésben felmérést végeztünk 300 településen és régióban, és a válaszok azt mutatják, hogy a
szubnacionális kormányzatok több mint
fele úgy gondolja, hogy a válság nagyon
komoly hatást gyakorol a szubnacionális
finanszírozásra 2020-ban (33% szerint
pedig mérsékelt hatást). Az EU helyi
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és regionális önkormányzatainak nagy
többsége szerint megfelelő támogatás
nélkül a helyzet 2021-ben, sőt 2022-ben
is rosszabbodik. A városok különösen
érintettek: a (250 000 fős feletti) nagyvárosokat képviselő válaszadók 78%-a arról számol be, hogy a Covid19 komolyan
befolyásolja pénzügyeiket és működésüket. 83%-uk adóbevétel-csökkenésre
számít, amely 53%-uk esetében jelentős
csökkenést jelent.

gazdasági tevékenységből származó jövedelmük.
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Forrás: Az RB és az OECD felmérése: „A Covid19-világjárvány régiókra és városokra gyakorolt hatása”, 2020. június–július
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A turizmussal kapcsolatos összes kiadás: EU
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A turizmus az EU teljes GDP-jének több
mint 10%-át teszi ki, és több mint 27
millió munkahelyet biztosít. A számos
országban és régióban bevezetett uta-

zási korlátozások, határzárak és egyéb
korlátozó intézkedések következtében a főbb gazdasági ágazatok közül
a turizmust érinti a legsúlyosabban a

A legfontosabb tények

83%
53%
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válság. Az OECD szerint a korlátozások időtartamától függően 60-80%-kal
csökkent a nemzetközi turisztikai forgalom.

Mit tehetünk?
A régiók és települések 83%-a adóbevétel-csökkenésre számít, 53%-uk pedig jelentős csökkenésre.

A helyreállítás és a rezilienciaépítés
finanszírozásának elosztása a válság
területi hatása alapján.

Az EU éves regionális és helyi barométere

A munkahelyekre és a közösségekre gyakorolt hatás
El kell kerülni, hogy legyen egy Covid19 miatti elveszett generáció

A potenciálisan veszélyeztetett munkahelyek aránya az európai régiókban
Előrejelzés korlátozó intézkedések esetén, OECD, 2020. április
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http://oecd.org/coronavirus/policy-responses/from-pandemic-to-recovery-local-employment-and-economicdevelopment-879d2913/
A Covid19 miatti elveszett generáció: a fiatalok különösen kiszolgáltatott helyzetben vannak, mivel a
digitális szakadék tovább mélyíti a
repedéseket Európában.
A világjárvány azzal a veszéllyel jár,
hogy növeli a vidéki területek és a
városok közötti különbségeket, illetve az oktatási rendszerek közötti
különbségeket is. Csak hat tagállam
biztosít magas szintű digitális oktatást a diákok legalább 80%-a számára.
A Covid19 láthatólag jobban érezteti hatását a nők esetében, akik az
uniós egészségügyi dolgozók 80%át adják, és hasonló az arány az üzlethelyiségen belüli értékesítéssel
kapcsolatos szakmákban is.
A jelentés kitér arra, hogy az egyes
régiókban potenciálisan mennyi munkahely lehet veszélyben. Elemzések is
megerősítik, hogy a válság az egyéni

vállalkozókat, a határozott idejű munkaszerződéssel foglalkoztatottakat és a
részmunkaidős munkavállalókat érinti
a legsúlyosabban. Ez azt jelenti, hogy
a fiatalok különösen ki vannak téve a
világjárvány foglalkoztatásra gyakorolt hatásainak. Mivel a Covid19-válság
még messze nem ért véget, fennáll
annak a kockázata, hogy a digitális oktatáshoz és a munkalehetőségekhez
való hozzáférés tekintetében egy teljes
generáció elveszett.
A digitalizáció lehetővé teszi a távmunka gyors terjedését – a munkavállalók
több mint egyharmada most először
tapasztalta meg ezt fajta munkavégzést. A szélessávú szolgáltatások elérhetősége kapcsán azonban egyre nagyobb a szakadék a vidék és a városok
között; a ritkán lakott területek pedig
különösen hátrányos helyzetben vannak. Jelentős digitális szakadék húzódik a különböző oktatási rendszerek
között is. Mindössze hat tagállam rendelkezik ugyanis olyan magas szintű

digitalizált iskolai oktatással, amely a
diákok legalább 80%-ára kiterjed. Idővel mindezek a tényezők csak súlyosbítják a földrész számos régiójában és
városában már eleve zajló demográfiai
változásokat.
Külön hangsúlyt kap a válság kis- és
középvállalkozásokra gyakorolt hatása.
A jelentés külön foglalkozik az idegenforgalmi ágazattal is, amely különösen
fontos az EU peremterületein és tengeri régióiban, ahol gyakran ez az egyetlen jelentős üzleti és foglalkoztatási
forrás.
Végül a jelentés szerint a Covid19 láthatólag jobban érezteti a hatását a nők
esetében, akik az uniós egészségügyi
dolgozók 80%-át adják, és hasonló az
arány az üzlethelyiségen belüli értékesítéssel kapcsolatos szakmákban is.
Egyre több adat áll rendelkezésre arról
is, hogy a karanténintézkedések ideje
alatt megnőtt a nők és a lányok elleni
erőszak mértéke.
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A legfontosabb tények

Mit tehetünk?
Csak hat tagállam biztosít magas
szintű digitális oktatást a diákok
legalább 80%-a számára.

3,7%

2019
2020

9,2%
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7,6%

Több támogatás biztosítása
a megelőző politikák
számára, különös tekintettel a
legkiszolgáltatottabb személyekre.

Az EU éves regionális és helyi barométere

A világjárvány aszimmetrikus hatása a helyi
és regionális egészségügyi rendszerekre
Harc az ágyakért Európában: a Covidválság arra is rámutat, hogy jelentős
különbségek vannak a régiók között a
kórházi ellátás terén.
A legtöbb európai szerint a helyi és regionális önkormányzatoknak nagyobb
beleszólásuk kellene, hogy legyen az
uniós szintű egészségügyi döntésekre.
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Az egészségügyi válság hatásai sokféle
formában jelentkeznek az EU különböző
régióiban és helyi önkormányzatainál. A
Covid19 hatásai földrajzilag is eltérőek: jelentős különbségek mutatkoznak a régiók
között, mind az egészségügyi ellátással
kapcsolatos feladataik, mind az ellátási
képességük tekintetében. Például az intenzív ágyak száma és a bevethető kórházi személyzet nagysága EU-szerte eltérő,
és ez közvetlen hatással van arra, hogy a
régiók mennyire tudnak megbirkózni a
vészhelyzettel.

Excess deaths in EU regions Weeks 10-23 (compared to 20152019 average)
A Covid-válságnak aszimmetrikus hatása
van a régiók egészségügyi rendszereire,
ami azt jelzi, hogy helyspecifikus válaszokra van szükség az EU-ban. Szeptemberben minden tagállamra kiterjedően
több mint 26 300 ember körében új közvélemény-kutatásra került sor. Az ebből
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A régiók és városok nagyobb befolyása az uniós szakpolitikákra?
Az EU 27 tagállamában végzett közvélemény-kutatás eredményei
(a felmérés ideje: 2020. szeptember 3–17.)

Mit tehetünk?

A 100 000 lakosra jutó, intenzív ellátásra fenntartott ágyak száma:
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A legfontosabb tények
Portugáliában :
4.2 (legalacsonyabb az EU-ban)

származó adatok azt mutatják, hogy az
európaiak többsége szerint messze az
egészségügy a legfontosabb kérdés abból
a szempontból, hogy a helyi és regionális
önkormányzatoknak mely szakpolitikai
területeken kellene nagyobb befolyással
rendelkezniük az uniós szintű döntésekre.

Németországban :
29.2 (legalacsonyabb az EU-ban)

29,2

Az egészségügyi, sürgősségi és ellátási
rendszerek kapacitásának növelése az
EU összes régiójában.

#EURegionalBarometer
A 100 000 lakosra jutó
kórházi ágyak száma 2015ben NUTS-2 régiónként
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Source: Eurostat Regional
Yearbook 2018.
Az egészségügyi dolgozók
%-os aránya az EU
régióiban

Source: Eurostat, as
reported in the CoR
Territorial Impact Analysis.

Az EU éves regionális és helyi barométere

Nagyobb bizalom: itt az ideje,
hogy változtassunk az uniós demokrácián
A helyi politika helyreállíthatja az
Európába vetett bizalmat: az európaiak több mint fele bízik a helyi és
regionális önkormányzatokban.
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A Régiók Európai Bizottsága számára
végzett új közvélemény-kutatás szerint a válaszadók 52%-a bízik a helyi
és regionális önkormányzatokban,
amelyek összességében továbbra is a
legmegbízhatóbb kormányzati szintet
jelentik – tulajdonképpen az egyetlen
olyan szintet, amelyben az európaiak
többsége megbízik.
A közös OECD/RB-s felmérés szerint
mindenképpen új koordinációs modellre van szükség a különböző kormányzati szintek között.
A jövőt illetően a közvélemény-kutatásunkból származó adatok szerint az
európaiak 67%-a úgy véli, hogy a helyi és regionális önkormányzatoknak
nincs kellő befolyásuk az uniós szinten
hozott döntésekre.
Európában az emberek azt szeretnék,
hogy a helyi és regionális önkormányzatoknak uniós szinten nagyobb beleszólásuk legyen több témában is.
A leggyakrabban említett területek:
egészségügy (45%), foglalkoztatás és
szociális ügyek (43%), illetve oktatás,
képzés és kultúra (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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Koordináció a különböző kormányzati szintek
között?
A regionális és helyi önkormányzatok körében
végzett felmérés, OECD/RB, 2020. július

A koordinációs mechanizmusok hatékonysága a Covid19válság kezelésében
RB/OECD (2020) A Covid19 régiókra és városokra gyakorolt
hatása

8

50

7

hogy Európa jövőjét nemcsak a tagállamokkal és Brüsszellel, hanem a régiókkal, városokkal és falvakkal közösen
kell felépíteni.
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A válaszadók 58%-a (a többség minden tagállamban) úgy véli, hogy a helyi és regionális önkormányzatok nagyobb befolyása pozitív hatással lenne
az EU problémamegoldó képességére.
Úgy tűnik, egyre többen jönnek rá arra,
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Regional and local/municipal elections in EU27 in 2020
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A legfontosabb tények

58%

Az európaiak 58%-a úgy gondolja, hogy
a helyi és regionális önkormányzatok
nagyobb befolyása pozitív hatással lesz
az EU problémamegoldó képességére.

Mit tehetünk?
A koordináció javítása minden kormányzati szint között, és a helyi demokrácia támogatása az EU-n belül és
kívül.
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Az első kiadás 2020. október 12-én jelent
meg és a Covid19-világjárvány hatásaival
foglalkozik. Az EU helyi és regionális önkormányzatai élen jártak az egészségügyi
válság kezelésében és az emberek biztonságának szavatolásában. A jelentésből kiderül, hogy miként játszanak kulcsszerepet
a gazdasági fellendülés szempontjából is.
Rámutatunk arra, hogy a válságnak milyen
hatásai vannak közösségeink legkiszolgáltatottabb csoportjaira, és ismertetjük
a szóban forgó témákkal kapcsolatos legfrissebb (a megjelenés előtt kevesebb mint
egy hónappal végzett) közvélemény-kutatások eredményeit.

A Régiók Európai Bizottsága a Maastrichti Szerződés hatálybalépését követően, 1994-ben jött létre, és a 27 uniós tagállamból delegált 329 regionális és helyi képviselő európai uniós közgyűléseként működik, több mint 446 millió európai polgárt
képviselve.
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2020. október
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Az „EU helyi és regionális barométeréről”
szóló jelentés a Régiók Európai Bizottsága kezdeményezése. Az első alkalommal
2020-ban megjelenő jelentés célja, hogy
minden év októberében ismertesse az Európai Unió régióinak és városainak, településeinek és vidéki területeinek aktuális
helyzetét. A jelentés a legkülönbözőbb
forrásokból származó adatokat és elemzéseket foglalja magában, ideértve az RB
saját munkájából és a másokkal fenntartott partnerségeiből származó új és egyedi
szempontokat is.

