Stroški regij, mest in vasi EU zaradi pandemije
COVID
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Letni regionalni in lokalni barometer EU

Gospodarski vpliv pandemije COVID na
mesta in regije
Upad dohodkov in porast izdatkov: nevarnost t. i. učinka škarij
Javne finance občin, mest in regij
v EU so ogrožene zaradi vse nižjih
dohodkov in vse večjih izdatkov (t.
i. scissors effect). Upad prihodkov
podnacionalnih oblasti v letu 2020 v
Franciji, Nemčiji in Italiji skupaj znaša
30 milijard EUR oziroma do 10 %
celotnih prihodkov.
Več kot 90 % regij in občin EU
pričakuje velik upad prihodkov.
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Pandemija COVID-19 je močno prizadela
vsa gospodarstva v EU. Iz poročila je
razvidno, da so nekatera območja
še posebej ranljiva in da so najbolj
prizadete regija Île-de-France, španske
regije Andaluzija, Kastilija in Leon,
Madrid in Valencia ter večina italijanskih
regij, pa tudi obalne regije na Hrvaškem,
v vzhodni Bolgariji in Grčiji.
Poročilo se osredotoča na povezavo
med zdravstvom in gospodarstvom.
Ocenjuje potencialni gospodarski vpliv
ukrepov omejitve gibanja, s katerimi se
je poskušalo preprečiti širjenje virusa.
Kaže tudi učinek zmanjšanja davčnih
prihodkov (t. i. scissors effect) na
proračune lokalnih in regionalnih oblasti.
Njihovi izdatki za zdravstvo, socialne
storitve in civilno zaščito so se izredno
povečali, medtem ko so se njihovi
dohodki iz gospodarske dejavnosti hitro
zmanjšali.
Odgovori v raziskavi, ki je bila izvedena
skupaj z OECD in v kateri je sodelovalo

Vpliv na pričakovane
dohodke lokalnih in
regionalni oblasti

Potencialna tveganja za regionalno gospodarstvo,
trg dela itd., junij 2020
300 občin in regij, kažejo, da več kot
polovica podnacionalnih oblasti čuti
zelo močan vpliv na podnacionalne
finance v letu 2020 (33 % pa zmeren
vpliv). Brez ustrezne podpore se bodo za
večino evropskih lokalnih in regionalnih
oblasti razmere v letu 2021 in celo v letu
2022 še poslabšale. Mesta so še posebej
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prizadeta: 78 % sodelujočih v raziskavi,
ki so zastopali velike občine (z več kot
250.000 prebivalcev), je navedlo, da
čutijo močan vpliv pandemije COVID-19
na finance in delovanje. 83 % jih
pričakuje upad davčnih prihodkov, 53 %
med njimi celo velik upad.
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vir: Anketa OR-OECD: Vpliv COVID-19 na regije in mesta, junij–julij 2020
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Vsi odhodki za turizem: EU

3

Turizem predstavlja več kot 10 %
skupnega BDP EU in zagotavlja več
kot 27 milijonov delovnih mest. Izmed
vseh glavnih gospodarskih sektorjev

je bil zaradi omejitev potovanj, zaprtih
meja in omejitev gibanja, uvedenih v
številnih državah in regijah, turizem
najbolj prizadet. Po podatkih OECD

Ključni podatek

83%
53%
2020 2021

so se mednarodni turistični tokovi
zmanjšali za 60 do 80 % - odvisno od
trajanja omejitve gibanja.

Poziv k ukrepanju
83 % regij in občin pričakuje upad
davčnih prihodkov, 53 % med njimi
celo velik upad.

Namenitev sredstev za okrevanje in
odpornost glede na posledice krize na
posameznem območju.
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Vpliv na delovna mesta in skupnosti
Izogniti se je treba, da bi imeli izgubljeno generacijo COVID-19

Delež potencialno ogroženih delovnih mest v evropskih regijah
Ocena ukrepov za zajezitev širjenja virusa, OECD, april 2020
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http://oecd.org/coronavirus/policy-responses/from-pandemic-to-recovery-local-employment-and-economicdevelopment-879d2913/
Izgubljena generacija COVID-19:
mladi so najbolj ranljivi, saj digitalni
razkorak povečuje neenakosti v
Evropi.
Tveganja pandemije povečujejo
razkorak med mestnimi območji
in podeželjem ter razlike med
izobraževalnimi sistemi. Le šest
držav članic zagotavlja visoko
digitalizirano šolanje za 80 % ali več
dijakov in učencev.
Vpliv pandemije bo verjetno večji
za ženske, ki opravljajo skoraj 80 %
zdravstvenih poklicev v EU, njihov
delež pa je podoben tudi v poklicih
v prodaji, ki so v neposrednem stiku
s strankami.
V poročilu je ocenjen delež delovnih
mest, ki bi lahko bila ogrožena
v posameznih regijah. Vključuje
predstavitev analize, ki potrjuje, da so

samozaposleni, zaposleni za določen
čas in zaposleni s krajšim delovnim
časom najbolj prizadeti. To pomeni,
da so mladi posebej ranljivi za učinke
pandemije na zaposlovanje. Glede na
to, da krize zaradi COVID-19 še ne bo
kmalu konec, bi to lahko pomenilo
tveganje, da zaradi COVID-19 izgubimo
celo generacijo, kar zadeva dostop do
digitalnega izobraževanja in možnosti
zaposlitve.
Digitalizacija omogoča hitro razširitev
dela na daljavo, s katerim se je več kot
tretjina delavcev prvič srečala. Vendar
se hkrati povečuje razkorak med
mestnimi območji in podeželjem v
zagotavljanju širokopasovnih povezav,
ki so na redko poseljenih območjih
velika težava. Velik digitalni razkorak
je prisoten tudi med različnimi
izobraževalnimi sistemi, pri čemer le
šest držav članic zagotavlja visoko

digitalizirano šolanje za 80 % ali več
dijakov in učencev. Sčasoma bodo vsi
ti dejavniki še pospešili demografske
spremembe, do katerih v mnogih
regijah in mestih na našem kontinentu
že prihaja.
Posebna pozornost se namenja vplivu
krize na mala in srednja podjetja.
Poročilo se osredotoča tudi na sektor
turizma, ki je še posebej pomemben
za obrobne in obmorske regije EU, kjer
je pogosto edini večji vir poslovnih
dejavnosti in zaposlitev.
Poročilo kaže, da bo vpliv pandemije
COVID-19 verjetno večji za ženske, ki
opravljajo skoraj 80 % zdravstvenih
poklicev v EU, njihov delež pa je
podoben tudi v poklicih v prodaji, ki
so v neposrednem stiku s strankami.
Vse več je tudi dokazov, da se je med
omejitvami gibanja povečalo nasilje
nad ženskami in deklicami.
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Poziv k ukrepanju
Le šest držav članic zagotavlja
visoko digitalizirano šolanje za 80
% ali več dijakov in učencev.

3,7%

2019
2020

9,2%

2021

7,6%

Več podpore politikam
preprečevanja z osredotočenostjo
na najbolj ranljive skupine.
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Asimetričen vpliv pandemije na regionalne in
lokalne zdravstvene sisteme
Bitka za postelje v Evropi: pandemija
COVID je pokazala velike razlike med
regijami glede bolnišnične oskrbe.
Večina Evropejcev meni, da bi
morale imeti lokalne in regionalne
oblasti več vpliva na odločitve, ki
se v zvezi z zdravjem sprejemajo na
ravni EU.

6

Pandemija ima na različne regije in
lokalne skupnosti v EU zelo različne
učinke. To ustvarja novo geografijo,
povezano s COVID-19, ki izpostavlja
velike razlike med regijami, tako
z vidika njihovih pristojnosti za
zdravstveno varstvo kot z vidika
njihovega doseganja rezultatov. Tako
se na primer število razpoložljivih
postelj v enotah za intenzivno nego in
bolnišničnega osebja zelo razlikuje po
EU, kar direktno vpliva na zmožnost
regij za spoprijemanje z izrednimi
razmerami.

Excess deaths in EU regions
Weeks 10-23 (compared to
2015-2019 average)
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Večji vpliv regij in mest na politike EU?
Rezultati iz javnomnenjske raziskave v EU-27
(3. do 17. september 2020)

Ključni podatek

Poziv k ukrepanju

Število postelj v enotah za intenzivno nego na 100.000 prebivalcev: 4,2 na
Portugalskem v primerjavi z 29,2 v Nemčiji

4,2

na to raziskavo večina Evropejcev
meni, da je zdravje glavno prednostno
področje, na katerem bi lokalne in
regionalne oblasti morale imeti večji
vpliv na odločitve na ravni EU.

Asimetričen vpliv krize zaradi COVID
na zdravstvene sisteme regij kaže, da
so potrebni lokalno prilagojeni odzivi.
Septembra je bila izvedena nova
javnomnenjska raziskava, ki je zajela
26.300 oseb iz vseh držav članic. Glede

29,2

Povečati zmogljivosti v zdravstvu,
oskrbi in sistemih odzivanja na izredne
razmere v vseh regijah EU

#EURegionalBarometer
Število postelj v bolnišnicah
na 100.000 prebivalcev
v letu 2015 po regijah
NUTS-2
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Source: Eurostat Regional
Yearbook 2018.
Delež zaposlenih v
zdravstvu v regijah EU – v %

Source: Eurostat, as
reported in the CoR
Territorial Impact Analysis.
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Več upanja in več zaupanja: čas za spremembe demokracije v EU
Lokalni politiki lahko povrnejo
zaupanje v Evropo: več kot polovica
Evropejcev zaupa lokalnim in
regionalnim oblastem.
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Glede na novo javnomnenjsko
raziskavo za Evropski odbor regij 52
% anketirancev zaupa lokalnim in
regionalnim oblastem, ki so na splošno
še vedno raven upravljanja, ki uživa
največje zaupanje. Pravzaprav so
lokalne in regionalne oblasti za večino
Evropejcev edina raven, ki ji zaupajo.

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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Podatki iz raziskave, ki sta jo izvedla
OR in OECD, kažejo, da je potreben
nov model usklajevanja med različnimi
ravnmi upravljanja.
Kar zadeva prihodnost, po podatkih
iz javnomnenjske raziskave 67 %
Evropejcev meni, da lokalne in
regionalne oblasti nimajo dovolj vpliva
na odločitve, ki se sprejemajo na ravni
EU.
Evropejci bi želeli, da bi imele lokalne
in regionalne oblasti več vpliva na ravni
EU na več področjih – med največkrat
omenjenimi so bili zdravstvo (45 %),
zaposlovanje in socialne zadeve (43
%) ter izobraževanje, usposabljanje in
kultura (40 %).

THE (NATIONALITY) GOVERNMENT

Total ‘Trust’

Total ‘Do not trust’

58 % anketirancev (večina v vseh
državah članicah) meni, da bo imel
večji vpliv lokalnih in regionalnih
oblasti pozitiven učinek na zmožnost
EU, da rešuje težave. Vse več ljudi se

Usklajevanje med različnimi ravnmi
upravljanja?
Vloga lokalnih in regionalnih oblasti,
OECD/OR, julij 2020

Učinkovitost mehanizmov usklajevanja pri odgovoru na krizo
zaradi COVID-19
OR-OECD (2020): Vpliv COVID-19 na regije in mesta

43
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zaveda, da je treba prihodnost Evrope
graditi skupaj z regijami, mesti in
vasmi, ne samo z državami članicami
in Brusljem.
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Regional and local/municipal elections in EU27 in 2020
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58%

58 % Evropejcev meni, da bo imel večji
vpliv regionalnih in lokalnih oblasti
pozitiven učinek na zmožnost EU, da
rešuje težave.

Poziv k ukrepanju
Zagotoviti boljše usklajevanje vseh
ravni uprave in podpirati lokalno
demokracijo v EU in zunaj nje.
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Ta brošura prinaša kratek vpogled
v zadeve, relevantne za vaše
lokalno okolje.

Ta prva izdaja, objavljena 12. oktobra
2020, se osredotoča na vpliv pandemije
COVID-19. Lokalne in regionalne oblasti EU
so bile v prvi vrsti pri reševanju zdravstvene
krize in zaščiti ljudi. Glede na poročilo so
ključne tudi za gospodarsko okrevanje.
Osredotočamo se na vpliv na najranljivejše
člane naših skupnosti in predstavljamo
nove podatke o javnem mnenju glede teh
vprašanj, ki so bili zbrani manj kot mesec
dni pred objavo.

Evropski odbor regij (OR) je skupščina 329 predstavnikov lokalnih in regionalnih oblasti iz vseh 27 držav članic EU, ki
zastopajo več kot 446 milijonov Evropejcev. Ustanovljen je bil leta 1994 po podpisu Maastrichtske pogodbe.
Edited by the European Committee of the Regions
Oktober 2020
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https://cor.europa.eu/
EURegionalBarometer.go

Poročilo o lokalnem in regionalnem
barometru EU je pobuda Evropskega
odbora regij. Cilj tega poročila, prvič
objavljenega leta 2020, je vsako leto
oktobra prikazati stanje regij in mest,
občin ter podeželskih območij Evropske
unije. V poročilu so združeni podatki in
analize iz več različnih virov, vključeni pa
so tudi novi in edinstveni vpogledi, rezultat
dela Odbora in njegovega sodelovanja z
drugimi institucijami.

