Zohľadnenie nákladov spojených s pandémiou
COVID-19 v regiónoch, mestách a obciach EÚ
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Výročný regionálny a miestny barometer EÚ

Hospodársky vplyv pandémie covid-19 na
regióny a mestá
Pokles príjmov, rast výdavkov: nebezpečný „nožnicový efekt“
Znižovanie príjmov a zvyšovanie
výdavkov,
takzvaný „nožnicový
efekt“, ohrozuje verejné financie obcí,
miest a regiónov v EÚ. Odhaduje sa
napríklad, že pokles príjmov orgánov
na nižšej ako štátnej úrovni v roku
2020 vo Francúzsku, Nemecku a
Taliansku predstavuje rádovo 30
miliárd EUR v troch krajinách, t. j. až
10% príslušných celkových súm.
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Viac ako 90% regiónov a obcí EÚ
očakáva prudký pokles príjmov
Hospodársky vplyv pandémie COVID-19
bol výrazný v celej EÚ. V správe sa
uvádza, že niektoré oblasti sú obzvlášť
zraniteľné, pričom najviac zasiahnuté
boli región Île-de-France, španielske
regióny Andalúzia, Kastília a León,
Madrid a Valencia a väčšina talianskych
regiónov spolu s pobrežnými regiónmi
Chorvátska, východného Bulharska a
Grécka.
V správe sa poukazuje na súvislosť medzi
zdravím a hospodárstvom. Posudzuje sa
v nej možný hospodársky vplyv opatrení
týkajúcich sa obmedzenia pohybu
(tzv. lockdown) zavedených v snahe
zabrániť šíreniu vírusu. Poukazuje tiež
na „nožnicový efekt“ v oblastí financií
miestnych a regionálnych samospráv.
Na jednej strane ich výdavky na
zdravotníctvo, sociálne služby a civilnú
ochranu prudko vzrástli. Na druhej
strane ich príjmy z hospodárskej činnosti
rýchlo klesajú.

Vplyv na príjmy
očakávané miestnymi
a regionálnymi
samosprávami

Možné riziko v súvislosti s regionálnymi ekonomikami,
trhmi práce atď., jún 2020
Odpovede na spoločný prieskum, ktorý
sa uskutočnil v spolupráci s OECD v
300 obciach a regiónoch, naznačujú,
že viac ako polovica samospráv
pocíti v roku 2020 veľmi silný vplyv
na financie na nižšej ako celoštátnej
úrovni verejnej správy (33% mierny
vplyv). Bez primeranej podpory sa pre
veľkú väčšinu regionálnych a miestnych
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samospráv EÚ v rokoch 2021 a dokonca
2022 situácia ešte zhorší. Obzvlášť
zasiahnuté sú mestá: 78% respondentov
zastupujúcich veľké samosprávy (nad
250 000 obyvateľov) uvádza silný vplyv
COVID-19 na ich financie a fungovanie.
83% z nich očakáva pokles svojich
daňových príjmov pričom 53% z nich
hovorí o výraznom poklese.
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Zdroj: Prieskum VR a OECD The impact of COVID-19 on regions and cities (Vplyv pandémie COVID-19 na regióny a mestá), jún – júl 2020
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Celkové výdavky na cestovný ruch: EÚ
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Cestovný ruch predstavuje viac ako
10% celkového HDP EÚ a poskytuje
viac ako 27 miliónov pracovných miest.
Po zavedení cestovných obmedzení,
zatvorení hraníc a obmedzeniach

pohybu (tzv. lockdown) v mnohých
krajinách a regiónoch sa cestovný ruch
stal najviac postihnutým zo všetkých
hlavných hospodárskych odvetví.
Podľa OECD došlo v medzinárodnom

V skratke

83%
53%
2020 2021

cestovnom ruchu v závislosti od
trvania obmedzení pohybu k poklesu
o 60 až 80%.

Výzva konať
83% regiónov a obcí očakáva zníženie
svojich daňových príjmov; 53% z nich
očakáva výrazný pokles.

Vyčleniť finančné prostriedky na
obnovu a odolnosť na základe
územného vplyvu krízy.

Výročný regionálny a miestny barometer EÚ

Vplyv na pracovné miesta a spoločenstvá
Potreba zabrániť fenoménu stratenej generácie COVID-19

Podiel potenciálne ohrozených pracovných miest v európskych regiónoch
Prognóza v prípade opatrení na zamedzenie šírenia, OECD, apríl 2020
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http://oecd.org/coronavirus/policy-responses/from-pandemic-to-recovery-local-employment-and-economicdevelopment-879d2913/
Stratená generácia „COVID-19“:
mladí ľudia sú najzraniteľnejší,
pretože digitálna priepasť prehlbuje
rozdiely v Európe.
Existuje riziko, že pandémia prehĺbi
priepasť medzi vidiekom a mestami
a zväčší rozdiely medzi vzdelávacími
systémami. Iba šesť členských štátov
poskytuje vysoko digitálne školstvo
pre 80% alebo viac študentov.
Vplyv
pandémie
bude
pravdepodobne vyšší na ženy, ktoré
tvoria takmer 80% zdravotníckeho
personálu v EÚ, a podobné percento
v prvej línii na rôznych pozíciách v
oblasti predaja.
V správe sa hodnotí podiel potenciálne
ohrozených pracovných miest v
každom regióne. Je predložená analýza,
ktorá potvrdzuje, že najviac zasiahnuté
sú samostatne zárobkovo činné
osoby, osoby zamestnané na základe

zmluvy na dobu určitú a pracovníci
na čiastočný úväzok. To znamená,
že mladí ľudia sú obzvlášť zraniteľní,
pokiaľ ide o vplyv pandémie na
zamestnanosť. Keďže kríza spôsobená
ochorením COVID-19 ešte zďaleka
neskončila, mohlo by to viesť k riziku
straty generácie COVID-19, pokiaľ ide
o prístup k digitálnemu vzdelávaniu a
pracovným príležitostiam.
Digitalizácia umožňuje rýchly rozmach
práce na diaľku, pričom pre viac ako
tretinu pracovníkov išlo o prvú takúto
skúsenosť. V súvislosti s poskytovaním
širokopásmového pripojenia sa však
naďalej prehlbuje priepasť medzi
vidiekom a mestami, čo znevýhodňuje
riedko osídlené oblasti. Medzi rôznymi
vzdelávacími systémami tiež existujú
výrazné digitálne rozdiely, pričom
len šesť členských štátov poskytuje
vysoko digitálne školy pre 80% alebo
viac študentov. Všetky tieto faktory

časom len prehĺbia demografické
zmeny, ktoré už prebiehajú v mnohých
regiónoch a mestách na celom
kontinente.
Osobitná pozornosť sa venovala vplyvu
krízy na malé a stredné podniky. Správa
sa zameriava na odvetvie cestovného
ruchu, ktoré je obzvlášť dôležité v
okrajových a prímorských regiónoch
EÚ, kde je často jediným významným
zdrojom podnikania a zamestnanosti.
Nakoniec správa poukazuje na to, že
vplyv pandémie bude pravdepodobne
vyšší na ženy, ktoré tvoria takmer
80% zdravotníckeho personálu v EÚ,
a podobné percento v prvej línii na
rôznych pozíciách v oblasti predaja.
Objavuje sa stále viac dôkazov, že
počas opatrení na obmedzenie
pohybu (tzv. lockdown) vzrástol počet
prípadov násilia páchaného na ženách
a dievčatách.
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V skratke

Výzva konať
Iba šesť členských štátov
poskytuje vysoko digitálne
školstvo pre 80% alebo viac
študentov

3,7%

2019
2020

9,2%

2021

7,6%

Poskytnúť väčšiu podporu pre
politiky prevencie so zameraním
na najzraniteľnejšie skupiny.

Výročný regionálny a miestny barometer EÚ

Asymetrický vplyv pandémie na regionálne a
mieste systémy zdravotnej starostlivosti
Boj o lôžka v Európe: COVID-19
ukázal veľké rozdiely medzi
regiónmi v oblasti nemocničnej
starostlivosti.
Väčšina Európanov tvrdí, že
regionálne a miestne samosprávy by
mali mať väčší vplyv na rozhodnutia
v oblasti zdravia na úrovni EÚ.
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Pandémia mala veľmi rozdielne účinky
na rôzne regióny a miestne orgány v
celej EÚ. Vytvára sa tak nová geografia
ochorenia COVID-19, ktorá zdôrazňuje
veľké rozdiely medzi regiónmi, a to
tak z hľadiska ich zodpovednosti
za zdravotnú starostlivosť, ako aj z
hľadiska schopnosti poskytovať služby.
Napríklad dostupnosť lôžok intenzívnej
starostlivosti
a
nemocničného
personálu sa v rámci EÚ líši, čo má
priamy vplyv na schopnosť regiónov
zvládať núdzové situácie.

Excess deaths in EU regions
Weeks 10-23 (compared to
2015-2019 average)
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Väčší vplyv regiónov a miest na politiky EÚ?
Výsledky prieskumu verejnej mienky v EÚ-27 (prieskum: 3. - 17.
septembra 2020)

V skratke

Výzva konať

Počet lôžok intenzívnej starostlivosti na 100 000 obyvateľov: 4,2 v Portugalsku
oproti 29,2 v Nemecku.

4,2

Ukazuje, že väčšina Európanov tvrdí,
že zdravie je najvyššou prioritou z
hľadiska oblastí politiky, v ktorých by
miestne a regionálne samosprávy mali
mať väčší vplyv na rozhodnutia na
úrovni EÚ.

Asymetrický vplyv krízy COVID na
systémy zdravotnej starostlivosti v
regiónoch ukazuje, že je potrebné
reagovať na miestne otázky. V
septembri sa uskutočnil nový prieskum
verejnej mienky medzi viac ako 26 300
ľuďmi vo všetkých členských štátoch.

29,2

Zvýšiť kapacitu systémov zdravotnej
starostlivosti, riadenia núdzových
situácií a opatrovateľskej starostlivosti
vo všetkých regiónoch EÚ.
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Počet nemocničných lôžok
na 100 000 obyvateľov v
roku 2015 podľa regiónov
NUTS-2
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Source: Eurostat Regional
Yearbook 2018.
Pracovníci v zdravotníctve
v regiónoch EÚ - v%

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

Výročný regionálny a miestny barometer EÚ

Viac viery, viac dôvery: Čas na zmenu
demokracia v EÚ
Miestna politika môže obnoviť
dôveru v Európu: viac ako polovica
Európanov dôveruje regionálnym a
miestnym samosprávam.
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Nový prieskum verejnej mienky pre
Európsky výbor regiónov ukazuje, že
52% respondentov dôveruje miestnym
a regionálnym samosprávam, ktoré sú
celkovo najdôveryhodnejšou úrovňou
verejnej správy a dokonca jedinou
úrovňou, ktorej dôveruje väčšina
Európanov.

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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Odpovede zo spoločného prieskumu
VR/OECD tiež ukazujú, že je potrebný
nový model koordinácie medzi
rôznymi úrovňami riadenia:
Pokiaľ ide o budúcnosť, z nášho
prieskumu vyplýva, že 67% Európanov
sa domnieva, že miestne a regionálne
samosprávy nemajú dostatočný vplyv
na rozhodnutia prijímané na úrovni EÚ.
Európania by boli radi, keby regionálne
a miestne samosprávy mali väčší vplyv
na úrovni EÚ v mnohých oblastiach:
zdravie (45%), zamestnanosť a sociálne
veci (43%) a vzdelávanie, odborná
príprava a kultúra (40%) sa spomínajú
najčastejšie.

THE (NATIONALITY) GOVERNMENT

Total ‘Trust’

Total ‘Do not trust’

58% respondentov (väčšina v každom
členskom štáte) si myslí, že zvýšenie
vplyvu miestnych a regionálnych
samospráv bude mať pozitívny vplyv
na schopnosť EÚ riešiť problémy. Zdá

Koordinácia medzi rôznymi úrovňami verejnej
správy?
Prieskum medzi regionálnymi a miestnymi
samosprávami, OECD/VR, júl 2020

Efektívnosť koordinačných mechanizmov pri zvládaní krízy
spôsobenej pandémiou COVID-19
VR-OECD (2020) Vplyv pandémie COVID-19 na regióny a
mestá
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sa, že čoraz viac ľudí si uvedomuje, že
budúcnosť Európy treba budovať s
regiónmi, mestami a dedinami, nielen
s členskými štátmi a v Bruseli.
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Regional and local/municipal elections in EU27 in 2020
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58%

58% Európanov si myslí, že väčší vplyv
regionálnych a miestnych samospráv
bude mať pozitívny vplyv na schopnosť
EÚ riešiť problémy.

Výzva konať
Zabezpečiť lepšiu koordináciu medzi
všetkými úrovňami verejnej správy a
podporiť miestnu demokraciu v rámci
EÚ i mimo nej.
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Brožúra poskytuje prehľad
poznatkov týkajúcich sa vašej
miestnej oblasti.

Toto prvé vydanie, uverejnené 12.
októbra 2020, sa zameriava na vplyvy
pandémie COVID-19. Regionálne a

miestne samosprávy EÚ boli v prvej línii
pri riešení zdravotnej krízy a ochrane ľudí.
Správa ukazuje ich kľúčový význam aj pre
obnovu hospodárstva. Zdôrazňujeme
vplyv na najzraniteľnejšie skupiny v našich
komunitách a uvádzame nové údaje
vyplývajúce z prieskumu verejnej mienky
o týchto otázkach, vykonaného menej ako
mesiac pred uverejnením.

Európsky výbor regiónov, vytvorený v roku 1994 po nadobudnutí účinnosti Maastrichtskej zmluvy, je zhromaždenie EÚ
združujúce 329 regionálnych a miestnych zástupcov zo všetkých 27 členských štátov a zastupuje vyše 446 miliónov
Európanov.
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Správa „Regionálny a miestny barometer
EÚ“ je iniciatívou Európskeho výboru
regiónov. Cieľom je každý rok v októbri
ukázať stav regiónov a miest, obcí a
vidieckych oblastí Európskej únie, pričom
prvýkrát sa prieskum uverejňuje v roku
2020. Správa spája údaje a analýzy zo širokej
škály zdrojov vrátane nových a jedinečných
poznatkov z vlastnej činnosti výboru a jeho
partnerstiev s ďalšími aktérmi.

