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Kiek COVID pandemija kainuos ES regionams,
miestams ir kaimams

#EURegionalBarometer

ES metinis regionų ir vietos barometras

COVID ekonominis poveikis regionams
ir miestams
Mažėjančios pajamos, didėjančios išlaidos – „žirklių efekto“ pavojai
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Mažėjančios
pajamos
ir
didėjančios išlaidos (vadinamasis
„žirklių efektas“) kelia pavojų ES
savivaldybių, miestų ir regionų
viešiesiems finansams. Pavyzdžiui,
apskaičiuota, kad vien Prancūzijos,
Vokietijos ir Italijos subnacionalinių
valdžios institucijų pajamos šiose
trijose šalyse 2020 m. sumažėjo
maždaug 30 mlrd. EUR, o tai sudaro
iki 10 proc. atitinkamų bendrų sumų.
Daugiau kaip 90 proc. ES regionų
ir savivaldybių prognozuoja didelį
pajamų sumažėjimą.
COVID-19
ekonominis
poveikis
buvo skaudus visoje ES. Iš ataskaitos
matyti, kad kai kurios vietovės yra
ypač pažeidžiamos: skaudžiausiai
buvo paliestos Il de Franso, Ispanijos
Andalūzijos, Kastilijos ir Leono,
Madrido ir Valensijos regionai ir
dauguma Italijos regionų, taip pat
nukentėjo Kroatijos, Rytų Bulgarijos ir
Graikijos pakrančių regionai.
Ataskaitoje atskleidžiamas ryšys tarp
sveikatos sektoriaus ir ekonomikos.
Joje vertinamas galimas ekonominis
visuotinių karantinų, kuriais buvo
siekiama sustabdyti viruso plitimą,
poveikis. Ataskaitoje taip pat matomas
„žirklių efektas“, kurį pajus vietos ir
regionų valdžios institucijų finansai.
Viena vertus, jų išlaidos sveikatos
priežiūrai, socialinėms paslaugoms ir
civilinei saugai išaugo. Kita vertus, jų
pajamos iš ekonominės veiklos sparčiai
traukiasi.

Poveikis pajamoms,
kurių tikisi vietos
ir regionų valdžios
institucijos

Galima rizika, susijusi su regionų ekonomika, darbo rinkomis ir kt.,
2020 m. birželio mėn.
Atsakymai, pateikti kartu su EBPO
organizuotoje 300 savivaldybių ir
regionų apklausoje, rodo, kad daugiau
kaip pusė subnacionalinės valdžios
institucijų 2020 m. pajuto labai didelį
poveikį subnacionaliniams finansams
(33 proc. teigė, kad poveikis buvo
vidutinis).
Negavus
pakankamai
paramos didelės daugumos ES regionų
ir vietos valdžios institucijų lauks dar

grants and subsidies from higher levels of governments
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revenue from property (rent, dividents, royalties, etc.)
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user charges and fees paid from the use of local public services

moderate decrease

25%

16%
42%

35%

tax revenue

large decrease

didesnis situacijos blogėjimas 2021 m.
ir netgi 2022 m. Ypač skaudžiai buvo
paliesti miestai: 78 proc. respondentų,
atstovavusių didelėms savivaldybėms
(daugiau kaip 250 000 gyventojų),
pasakoja apie didelį COVID-19 poveikį
savo finansams ir veikimui. 83 proc.
jų spėja, kad jų mokestinės pajamos
sumažės, iš jų 53 proc. mano, kad
sumažėjimas bus didelis.
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Šaltinis: RK ir EBPO apklausa „COVID-19 poveikis regionams ir miestams“, 2020 m. birželio–liepos mėn.

#EURegionalBarometer
Visos turizmo išlaidos: ES
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Turizmas sukuria daugiau kaip 10 proc.
viso ES BVP ir daugiau kaip 27 mln. darbo vietų. Dėl kelionių apribojimų, sienų

uždarymo ir karantino, taikytų daugelyje šalių ir regionų, turizmas iš visų didžiųjų ekonomikos sektorių nukentėjo

Svarbus faktas

83%
53%
2020 2021

labiausiai. Pasak EBPO, priklausomai
nuo karantino trukmės tarptautinio
turizmo srautai sumažėjo 60–80 proc.

Raginimas imtis veiksmų
83 proc. regionų ir savivaldybių numato savo mokestinių pajamų sumažėjimą, 53 proc. iš jų baiminasi didelio
sumažėjimo.

Atsižvelgiant į teritorinį krizės poveikį
skirti lėšų ekonomikos gaivinimui ir
atsparumo didinimui.

ES metinis regionų ir vietos barometras

Poveikis darbo vietoms ir bendruomenėms
Neturime leisti, kad atsirastų COVID-19 prarastoji karta

Darbo vietų, kurioms gali kilti pavojus, dalis Europos regionuose
Prognozė plitimo valdymo priemonių taikymo atveju, EBPO, 2020 m. balandžio mėn.

4

http://oecd.org/coronavirus/policy-responses/from-pandemic-to-recovery-local-employment-and-economicdevelopment-879d2913/
COVID prarastoji karta: jaunimas yra
pažeidžiamiausias skaitmeniniam
atotrūkiui gilinant skirtumus Europoje.
Pandemija gali padidinti kaimo ir
miesto atotrūkį ir pagilinti švietimo
sistemų skirtumus. Tik šešiose valstybėse narėse 80 proc. ir daugiau
mokinių prieinamas didelės skaitmenizacijos ugdymas.
Pandemijos poveikį moterys, kurios
sudaro beveik 80 proc. ES sveikatos
priežiūros srities darbuotojų ir beveik panašų procentinį dydį įvairių
prekybos sektoriaus darbuotojų,
pirmiausia susiduriančių su infekcija, turėtų pajusti labiau.
Ataskaitoje įvertinama, kokia dalis darbo vietų galimai patiria riziką kiekviename regione. Pateikiama analizė, kuri
patvirtina, kad skaudžiausiai pandemi-

ja palietė savarankiškai dirbančius, pagal terminuotąsias sutartis dirbančius
darbuotojus ir darbuotojus, kurie dirba
ne visą darbo dieną. Tai reiškia, kad jaunimas yra ypač pažeidžiamas dėl pandemijos poveikio užimtumui. Kadangi
COVID-19 krizė artimiausiu metu dar
nesibaigs, gali kilti pavojus, kad dėl
galimybės gauti skaitmeninį ugdymą
ir dėl įsidarbinimo galimybių turėsime
COVID-19 prarastąją kartą.
Skaitmeninimas skatina didelį nuotolinio darbo populiarėjimą – pirmą kartą
tokį darbo modelį išbandė daugiau
kaip trečdalis darbuotojų. Vis dėlto didėja kaimo ir miesto atotrūkis, susijęs
su plačiajuosčio ryšio užtikrinimu, dėl
kurio nepalankioje padėtyje atsiduria
menkai gyvenamos vietovės. Švietimo
sistemas taip pat skiria dideli skaitmeniniai skirtumai – tik šešiose valstybėse
narėse didelės skaitmenizacijos mo-

kyklinis ugdymas prieinamas 80 proc.
arba daugiau mokinių. Ilgainiui visi šie
veiksniai tik pagilins demografinius pokyčius, kurie jau vyksta daugelyje regionų ir miestų visoje Europoje.
Ypatingas dėmesys buvo skirtas krizės
poveikiui mažoms ir vidutinėms įmonėms. Ataskaitoje taip pat daug dėmesio skiriama turizmo pramonei, kuri
yra ypač svarbi ES periferiniams ir jūrų
regionams, kur dažnai ji yra vienintelis
verslo ir užimtumo šaltinis.
Galiausiai ataskaitoje parodyta, kad
COVID-19 poveikis didesnis moterims,
kurios sudaro beveik 80 proc. sveikatos
priežiūros sektoriuje dirbančių asmenų ir panašų procentinį dydį prekybos
sektoriaus darbuotojų, kurie su infekcija susiduria pirmiausia. Taip pat daugėja faktų, patvirtinančių, kad visuotinio
karantino metu padaugėjo smurto
prieš moteris ir mergaites atvejų.

#EURegionalBarometer
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Svarbus faktas

Raginimas imtis veiksmų
Tik šešiose valstybėse narėse 80
proc. ar daugiau moksleivių
užtikrinamas didelės
skaitmenizacijos mokyklinis
ugdymas.

3,7%

2019
2020

9,2%

2021

7,6%

Labiau remti prevencijos politiką,
daugiausia dėmesio skiriant
pažeidžiamiausiems asmenims

ES metinis regionų ir vietos barometras

Asimetrinis pandemijos poveikis regionų ir
vietos sveikatos priežiūros sistemoms
Kova dėl ligoninės lovų Europoje:
COVID atskleidė didžiulius gydymo
ligoninėje skirtumus tarp regionų.
Dauguma europiečių teigia, kad regionų ir vietos valdžios institucijos
turėtų turėti daugiau įtakos ES lygmeniu priimant sprendimus sveikatos priežiūros srityje.
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Pandemijos poveikis įvairiems regionams ir vietos valdžios institucijoms visoje ES buvo labai skirtingas. Tai skatina
naują COVID-19 geografiją, pabrėžiant
didžiulius regionų skirtumus tiek jų atsakomybės už sveikatos priežiūrą požiūriu, tiek dėl jų gebėjimo tą priežiūrą
užtikrinti. Pavyzdžiui, ES yra skirtingas
intensyvios terapijos lovų ir ligoninės
personalo prieinamumas ir tai turi tiesioginį poveikį regionų gebėjimui reaguoti į ekstremaliąsias situacijas.

Excess deaths in EU regions Weeks 10-23 (compared to 20152019 average)
Asimetrinis COVID krizės poveikis regionų sveikatos priežiūros sistemoms
rodo, kad ES reikia vietos poreikiams
pritaikyto atsako. Rugsėjo mėn. visose
valstybėse narėse atlikta nauja viešosios
nuomonės apklausa, kurioje dalyvavo
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Didesnė regionų ir miestų įtaka ES politikai?
ES27 visuomenės nuomonės apklausos rezultatai
(apklausa vykdyta 2020 m. rugsėjo 3–17 d.)

Raginimas imtis veiksmų

Intensyvios terapijos lovų skaičius 100 000 gyventojų:
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Svarbus faktas
Portugalijoje : 4.2 (mažiausia ES)

daugiau kaip 26 300 žmonių. Apklausa
rodo daugumą europiečių manant, jog
sveikata yra viena svarbiausių politikos
sričių, kuriose vietos ir regionų valdžios
institucijos turėtų daryti didesnę įtaką
ES lygmens sprendimams.

29,2

Vokietijoje: 29.2 (mažiausia ES)

Didinti sveikatos priežiūros, skubios
pagalbos ir priežiūros sistemų pajėgumus visuose ES regionuose.

#EURegionalBarometer
Ligoninių lovų skaičius 100
000 gyventojų 2015 m.
NUTS 2 regionuose
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Source: Eurostat Regional
Yearbook 2018.
Sveikatos priežiūros
darbuotojai ES regionuose
(%)

Source: Eurostat, as
reported in the CoR
Territorial Impact Analysis.
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Daugiau tikėjimo, daugiau pasitikėjimo:
laikas keisti ES demokratiją
Vietos politikai gali atkurti pasitikėjimą Europa: daugiau kaip pusė
europiečių pasitiki regionų ir vietos
valdžios institucijomis.
Naujoji Europos regionų komiteto
nuomonės apklausa rodo, kad 52 proc.
respondentų linkę pasitikėti vietos ir
regionų valdžios institucijomis, kurios
apskritai tebėra patikimiausias valdymo lygmuo, iš tiesų vienintelis lygmuo,
kuriuo pasitiki dauguma europiečių.
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Bendros RK ir EBPO apklausos pateikti
faktai rodo, kad reikia naujo koordinavimo tarp skirtingų valdymo lygmenų
modelio.
Žvelgiant į ateitį, mūsų visuomenės
nuomonės apklausų duomenys rodo
67 proc. europiečių manant, kad vietos
ir regionų valdžios institucijos neturi
pakankamai įtakos sprendimams, kurie
priimami ES lygmeniu.
Europiečiai norėtų, kad regionų ir vietos valdžios institucijos turėtų daugiau
įtakos ES lygmeniu daugeliu temų, iš
kurių daugiausia minimos yra sveikatos (45 proc.), užimtumo ir socialinių
reikalų (43 proc.) ir švietimo, profesinio
mokymo ir kultūros (40 proc.) temos.

Skirtingų valdymo lygmenų koordinavimas
Regionų ir vietos valdžios institucijų apklausa
EBPO ir RK, 2020 m. liepos mėn.
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Total ‘Trust’

17%

33%

Regionų ir vietos valdžios institucijų apklausa
EBPO ir RK, 2020 m. liepos mėn.

horizontal cooperation between regions, between
intermediate levels or between municipalities

16%

33%

vertical coordinational mechanisms between the different
levels of subnational government (regional and local
governments)

15%

37%

vertical coordinational mechanisms between the
central/federal and subnational governments

12%

Cross-border cooperation between subnational entities 3% 19%
0%
effective
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problemas. Vis daugiau žmonių supranta, kad Europos ateitis turi būti
kuriama su regionais, miestais ir kaimais, o ne vien su valstybėmis narėmis
ir Briuseliu.

Cooperation between subnational entities and other
stakeholders (businesses, social partners, NGOs, etc.)

very effective

45

Don’t know

Skirtingų valdymo lygmenų koordinavimas?

COVID-19 krizės valdymo koordinavimo mechanizmų
veiksmingumas
RK ir EBPO (2020 m.), COVID-19 poveikis regionams ir
miestams
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Total ‘Do not trust’

58 proc. respondentų (dauguma kiekvienoje valstybėje narėje) mano, kad
didesnės įtakos vietos ir regionų valdžios institucijoms suteikimas turės
teigiamą poveikį ES gebėjimui spręsti
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Regional and local/municipal elections in EU27 in 2020
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58%

58 proc. europiečių mano, kad didesnė
vietos ir regionų valdžios institucijų
įtaka turės teigiamą poveikį ES
gebėjimui spręsti problemas.

Raginimas imtis veiksmų
Užtikrinti geresnį visų valdymo lygmenų koordinavimą ir remti vietos demokratiją ES ir už jos ribų.
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Šioje brošiūroje pateikiamos
su jūsų vietove susijusios
įžvalgos

Šiame pirmajame leidime, paskelbtame
2020 m. spalio 12 d., daugiausia dėmesio
skiriama COVID-19 pandemijos poveikiui.
ES regionų ir vietos valdžios institucijos
buvo pirmosiose gretose, kai reikėjo reaguoti į sveikatos krizę ir užtikrinti žmonių
saugumą. Ataskaita parodo, kad jos taip
pat svarbios ir ekonomikos gaivinimui.
Pabrėžiame poveikį pažeidžiamiausiems
asmenims mūsų bendruomenėse ir pateikiame naujus viešosios nuomonės šiais
klausimais duomenis, kurie buvo surinkti
likus mažiau nei mėnesiui iki paskelbimo.

Europos regionų komitetas, įsteigtas 1994 m. įsigaliojus Mastrichto sutarčiai, yra ES asamblėja, kurią sudaro 329 vietos ir
regionų atstovai iš visų 27 valstybių narių; jie atstovauja daugiau nei 446 milijonams europiečių.
Edited by the European Committee of the Regions
2020 m. spalio
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https://cor.europa.eu/
EURegionalBarometer.go

ES regionų ir vietos barometro ataskaita
yra Europos regionų komiteto iniciatyva.
Pirmą kartą 2020 m. skelbiamo barometro
tikslas yra kiekvienų metų spalio mėn. parodyti Europos Sąjungos regionų ir miestų,
savivaldybių ir kaimo vietovių padėtį. Ataskaitoje pateikiami įvairių šaltinių duomenys ir analizė, įskaitant naujas ir unikalias
įžvalgas, įgytas Komiteto darbe ir dirbant
su partneriais.

