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Регион

Изчисляване на разходите във връзка с
пандемията от COVID за регионите, градовете
и селата в ЕС

#EURegionalBarometer

Годишен барометър на ЕС за състоянието на регионите и градовете

Икономическото въздействие на COVID
върху регионите и градовете
Намаляване на приходите, увеличаване на разходите: рисковете от „разтварянето на ножицата“
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Намаляването на приходите и
увеличаването
на
разходите,
т.нар. „ефект на ножицата“, излага
на риск публичните финанси на
общините, градовете и регионите
в ЕС. Например през 2020 г.
намаляването на приходите само
във Франция, Германия и Италия се
оценява на около 30 млрд. евро за
трите държави, което представлява
до 10 % от съответните общи суми.
Над 90 % от регионите и общините
в ЕС очакват драстичен спад на
техните приходи.
Икономическото въздействие на
COVID-19 беше тежко на територията
на целия ЕС. Докладът показва как
някои области са особено уязвими,
като най-силно са засегнати Ил дьо
Франс, испанските автономни области
Андалусия, Кастилия и Леон, Мадрид и
Валенсия и повечето от италианските
региони, наред с крайбрежните
региони в Хърватия, Източна България
и Гърция.
Докладът прави връзка между
здравеопазването и икономиката.
В него се прави оценка на
потенциалното
икономическо
въздействие на социалната изолация,
наложена в опит да се предотврати
разпространението на вируса. Той
показва и „разтварянето на ножицата“,
що се отнася до финансите на местните
и регионалните власти. От една страна,
техните разходи за здравеопазване,
социални услуги и гражданска защита
рязко се увеличиха. От друга страна,

Въздействие върху
приходите, очаквани
от местните и
регионалните власти

Потенциален риск по отношение на регионалните икономики,
пазарите на труда и др., юни 2020 г.
техният доход от икономическа
дейност бързо се свива.
Отговорите на допитване, проведено
съвместно с ОИСР в 300 общини и
региони, показват, че над половината
от поднационалните власти усещат
много силно въздействие върху
финансите
на
поднационално
равнище през 2020 г. (33 % – средно
въздействие). Според по-голямата
част от регионалните и местните

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

власти в ЕС без подходяща подкрепа
ситуацията през 2021 г. и дори през
2022 г. ще се влоши. Особено засегнати
са градовете: 78 % от респондентите,
представляващи големи общини
(над 250 000 жители) сигнализират за
сериозно въздействие на COVID-19
върху
тяхното
функциониране
и финанси. 83 % от тях очакват
намаляване на техните данъчни
приходи,
включително
голямо
намаляване за 53 % от тях.

24%
20%

36%
55%

0%

25%

no change

increase

2% 15%

16% 4% 10%
28%

50%

14%

75%

7% 3%7%

100%

don't know or no answer

източник: Проучване на КР-ОИСР „Въздействието на COVID-19 върху регионите и градовете“, юни–юли 2020 г.
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Общо разходи в областта на туризма: ЕС

3

Туризмът представлява над 10 % от
общия БВП на ЕС и осигурява над 27
милиона работни места. Вследствие
на ограниченията за пътуване,
затварянето
на
границите
и

ограничителните мерки, въведени в
много държави и региони, туризмът
се превърна в най-тежко засегнатия
от всички основни икономически
сектори.
Според
ОИСР
в

Накратко

83%
53%
2020 2021

зависимост от продължителността
на ограничителните мерки в
международните
туристически
потоци се наблюдава спад с 60 до
80 %.

Призив за действие
83 % от регионите и общините
очакват намаляване на техните
данъчни приходи, а 53 % от тях
очакват голямо намаляване.

Разпределяне на финансирането
за възстановяване и устойчивост
въз основа на териториалното
въздействие на кризата.

Годишен барометър на ЕС за състоянието на регионите и градовете

Въздействието върху работните места и
общностите
Необходимостта да не се допусне „изгубено поколение“ в резултат на COVID-19
Дял на работните места, потенциално изложени на риск в европейските региони
Прогноза в случай на ограничителни мерки, ОИСР, април 2020 г.
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http://oecd.org/coronavirus/policy-responses/from-pandemic-to-recovery-local-employment-and-economicdevelopment-879d2913/
Изгубеното поколение в резултат
на COVID-19: младите хора са
най-уязвими, докато цифровото
разделение изостря различията в
Европа.
Пандемията създава риск от
увеличаване на разделението
между селските и градските
райони и изостряне на различията
между
образователните
системи. Само шест държави
членки
предоставят
високо
цифровизирано
училищно
образование – за 80 % (или
повече) от учениците.
Въздействието на пандемията
вероятно ще бъде по-силно при
жените, които заемат близо 80 %
от работните места в здравните
професии в ЕС и сходен процент
в редица работни места на първа
линия в сектора на търговията.
В доклада се прави оценка на дела
на работните места, потенциално
изложени на риск във всеки
регион. Представя се анализ,
който потвърждава, че най-тежко

засегнати са самостоятелно заетите
лица, лицата, наети на срочни
договори, и работниците на непълно
работно време. Това означава, че
младите хора са особено уязвими
по отношение на последиците от
пандемията във връзка със заетостта.
Като се има предвид, че кризата с
COVID-19 няма да приключи скоро,
това би могло да доведе до риск от
„изгубено поколение“ в резултат
на COVID-19, що се отнася до
достъпа до цифрово образование и
възможности за работа.
Цифровизацията дава възможност
за
бързо
разрастване
на
дистанционната работа, което се
случва за пръв път при над една
трета от работещите. Разделението
между градските и селските райони
по отношение на предоставянето
на широколентови услуги обаче
се увеличава, което поставя слабо
населените райони в неблагоприятно
положение. Значителни различия
в областта на цифровизацията
съществуват и между различните
образователни системи, като само
шест държави членки предоставят

високо цифровизирано училищно
образование на 80 % (или повече)
от учащите. С течение на времето
всички тези фактори само ще
изострят демографските промени,
които вече са в ход в много региони
и градове в целия континент.
Особено внимание е отделено на
въздействието на кризата върху
малките и средните предприятия.
Докладът се съсредоточава и върху
туристическата индустрия, която
е особено важна в периферните и
морските региони, където тя често е
единственият значителен източник
на стопанска дейност и заетост.
На последно място, докладът показва,
че въздействието на COVID-19
вероятно ще бъде по-голямо при
жените, които представляват близо
80 % от здравните специалисти
в ЕС и сходен процент в редица
работни места на първа линия в
сектора на търговията. Все повече
доказателства сочат, че насилието
срещу жените и момичетата е
нараснало по време на социалната
изолация.

#EURegionalBarometer
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Призив за действие
Само шест държави членки
предоставят високо
цифровизирано училищно
образование за 80 % (или
повече) от учащите.

3,7%

2019
2020

9,2%

2021

7,6%

Предоставяне на по-голяма
подкрепа за политиките за
превенция с акцент върху найуязвимите.

Годишен барометър на ЕС за състоянието на регионите и градовете

Асиметричното въздействие на
пандемията върху регионалните и
местните здравни системи
Борбата за болнични легла в
Европа: COVID показва големи
различия между регионите по
отношение на болничните грижи
Повечето европейци заявяват, че
регионалните и местните власти
следва да имат по-голямо влияние
върху решенията в областта на
здравеопазването на равнището
на ЕС.
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Пандемията оказа твърде различно
въздействие
върху
отделните
региони и местни власти в целия
ЕС. Това създава нова география на
COVID-19, която изтъква големите
различия между регионите, както по
отношение на техните отговорности
в областта на здравеопазването, така
и по отношение на способността им
да постигат резултати. Например
наличието на легла в отделения
за интензивни грижи и болничен
персонал варира в рамките на ЕС
и това оказва пряко въздействие

Excess deaths in EU regions
Weeks 10-23 (compared to
2015-2019 average)

Асиметричното въздействие на
кризата с COVID върху здравните
системи на регионите показва
необходимостта
от
реакции,
съобразени с местните условия.
През септември беше проведено
ново проучване на общественото

0
Health
Emplyment and socian affairs
Education, training and culture
Economy
Agriculture and rural development
Climate change and environmental protection
Transport and energy infrastructure
Defence and security
Scientific research and technological innovation
Digital transformation
Other
None
Don’t know

10

20

30

40

50
45
43
40

37
33
32
25
20
12
10
2
5
4

По-голямо влияние на регионите и
градовете в политиките на ЕС?
Резултати от проучване на общественото
мнение в ЕС-27 (допитване: 3–17
септември 2020 г.)

Накратко

Призив за действие

Брой легла в отделенията за интензивни грижи на 100 000 жители: 4,2 в
Португалия спрямо 29,2 в Германия

4,2

мнение сред над 26 300 души във
всички държави членки. То показва,
че според повечето европейци
здравеопазването е основният
приоритет сред областите на
политика, в които местните и
регионалните власти следва да имат
по-голямо влияние върху решенията
на равнището на ЕС.

върху способността на регионите да
се справят с извънредната ситуация.

29,2

Увеличаване на капацитета на
системите
за
здравеопазване,
спешна помощ и грижи във всички
региони на ЕС.

#EURegionalBarometer
Брой болнични легла
на 100 000 жители през
2015 г. по региони на
ниво NUTS-2

7

Source: Eurostat Regional
Yearbook 2018.
Здравни работници в
регионите на ЕС — в%

Source: Eurostat, as
reported in the CoR
Territorial Impact Analysis.
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Повече вяра и доверие: време е да
променим европейската демокрация
Местните политики могат да
възстановят доверието в Европа:
над половината от европейските
граждани
имат
доверие
в
регионалните и местните власти.
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Ново проучване на общественото
мнение, проведено от Европейския
комитет на регионите показва,
че 52 % от респондентите са
склонни да разчитат на местните
и регионалните власти, които
остават най-надеждното равнище
на управление като цяло, всъщност
единственото равнище, на което се
доверяват повечето европейци.
Съвместно проучване на КР/ОИСР
показва също, че е необходим
нов модел на координация между
различните управленски равнища.
Що се отнася до бъдещето,
данните от проучването показват,
че според 67 % от европейците
местните и регионалните власти
нямат достатъчно влияние върху
решенията, вземани на равнището
на ЕС.
Европейските граждани биха искали
местните и регионалните власти да
имат повече влияние на равнището
на ЕС в редица области: най-често
споменаваните са здравеопазване
(45 %), заетост и социални въпроси

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

52

REGIONAL OR LOCAL AUTHORITIES

47

THE EUROPEAN UNION

THE (NATIONALITY) GOVERNMENT

Total ‘Trust’

58 % от респондентите (мнозинство
във всяка държава членка) считат, че
предоставянето на повече влияние
на местните и регионалните власти
ще окаже положително въздействие

Координация между различните равнища на
управление?
Проучване сред регионалните и местните власти,
ОИСР/КР, юли 2020 г.

Ефективност на механизмите за координация при
управлението на кризата с COVID-19
КР-ОИСР, 2020 г., „Въздействието на COVID-19 върху
регионите и градовете“
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50

7

върху способността на ЕС да решава
проблемите. Все повече хора
изглежда осъзнават, че бъдещето
на Европа трябва да бъде изградено
съвместно с регионите, градовете и
селата, а не само с държавите членки
и Брюксел.

17%

33%

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

45
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stakeholders (businesses, social partners, NGOs, etc.)
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43

Total ‘Do not trust’

(43 %) и образование, обучение и
култура (40 %).

41
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25%
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Regional and local/municipal elections in EU27 in 2020
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Накратко

58%

58 % от европейците смятат, че поголямо влияние на регионалните
и местните власти ще окаже
положително въздействие върху
способността на ЕС да решава
проблемите.

Призив за действие
Осигуряване
на
по-добра
координация
между
всички
равнища на управление и подкрепа
за местната демокрация в рамките
на ЕС и извън него.
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800 km

Настоящата брошура дава
представа за констатациите,
отнасящи се за Вашия местен
район.

борба със здравната криза и опазването
на безопасността на хората. Докладът
показва и тяхното ключово значение
за икономическото възстановяване.
Изтъкваме
въздействието
върху
най-уязвимите в нашите общности
и представяме нови данни за
общественото мнение по тези въпроси
от проучвания, проведени по-малко от
месец преди публикуването на доклада.

Това първо издание, публикувано на
12 октомври 2020 г., се съсредоточава
върху въздействието на пандемията
от COVID-19. Регионалните и местните
власти в ЕС са в челните редици за

Създаден през 1994 г. след влизането в сила на Договора от Маастрихт, Европейският комитет на регионите е
асамблея на 329 представители на регионалните и местните власти в ЕС от 27-те държави членки, представляващи
над 446 милиона европейци.
Edited by the European Committee of the Regions
Октомври 2020 г.
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Докладът „Регионален
и
местен
барометър на ЕС“ е инициатива на
Европейския комитет на регионите.
Публикува се за първи път през 2020
г. и целта му е да показва състоянието
на регионите и градовете, общините и
селските райони на Европейския съюз
всяка година през октомври. Докладът
обединява данни и анализи от широк
кръг източници, включително нови и
уникални констатации от работата на
самия Комитет и неговите партньорства
с други субекти.

