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Podliczenie kosztów pandemii COVID w
regionach, miastach i wsiach w UE

#EURegionalBarometer

Doroczny barometr lokalny i regionalny UE

Skutki gospodarcze pandemii covid-19 dla
regionów i miast
Zmniejszające się dochody, rosnące koszty: zagrożenia związane z tzw. efektem nożyc
Zmniejszające się dochody i rosnące
wydatki, tzw. efekt nożyc, zagrażają
finansom publicznym gmin, miast i
regionów w UE. Na przykład szacuje
się, że w 2020 r. spadek dochodów
władz szczebla niższego niż krajowy
tylko we Francji, Niemczech i we
Włoszech wyniesie około 30 mld EUR
dla tych trzech krajów, co stanowi do
10% odpowiednich kwot ogółem.
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Ponad 90% regionów i gmin UE
spodziewa się gwałtownego spadku
dochodów.
Skutki gospodarcze pandemii COVID-19
są poważne w całej UE. Ze sprawozdania
wynika, że niektóre obszary są
szczególnie narażone na negatywne
konsekwencje – najbardziej ucierpiały
regiony Île-de-France, hiszpańskie
regiony Andaluzja, Kastylia i León,
Madryt i Walencja oraz większość
włoskich regionów, a także regiony
przybrzeżne Chorwacji, wschodniej
Bułgarii i Grecji.
W sprawozdaniu przedstawiono związek
między zdrowiem a gospodarką.
Oceniono w nim potencjalne skutki
gospodarcze blokad narzuconych w
celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu
się wirusa. Pokazuje ono również „efekt
nożyc” dla finansów władz lokalnych i
regionalnych. Z jednej strony ich wydatki
na opiekę zdrowotną, usługi socjalne i
ochronę ludności gwałtownie wzrosły. Z
drugiej strony ich dochody z działalności
gospodarczej szybko się kurczą.

Wpływ na dochody
oczekiwany przez
władze lokalne i
regionalne

Potencjalne zagrożenie dla gospodarek regionalnych,
rynków pracy itd. Czerwiec 2020 r.
Z odpowiedzi na wspólne badanie
przeprowadzone wraz z OECD w 300
gminach i regionach wynika, że ponad
połowa władz szczebla niższego niż
krajowy w 2020 r. odczuwa bardzo
silny wpływ na finansowanie na tym
szczeblu (33% odczuwa umiarkowany
wpływ). Znaczna większość władz
lokalnych i regionalnych UE uważa, że
bez odpowiedniego wsparcia odczuje

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

pogorszenie sytuacji w 2021 r., a nawet
w 2022 r. Szczególnie ucierpiały miasta:
78% respondentów reprezentujących
duże gminy (ponad 250 000
mieszkańców) zgłasza silny wpływ
pandemii COVID-19 na ich finanse i
funkcjonowanie. 83% z nich spodziewa
się spadku dochodów podatkowych, w
tym 53% – znacznego spadku.
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Source: CoR-OECD survey: “The impact of COVID-19 on regions and cities”, June-July 2020

#EURegionalBarometer
Wydatki na turystykę ogółem: UE
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Turystyka odpowiada za ponad 10%
całkowitego PKB UE i zapewnia ponad
27 mln miejsc pracy. W związku z
ograniczeniami podróży, zamknięciami

granic i blokadami wprowadzonymi w
wielu krajach i regionach sektor ten
został ten najciężej dotknięty spośród
wszystkich
głównych
sektorów

Kluczowe fakty

83%
53%
2020 2021

gospodarki. Według OECD – w
zależności od czasu trwania blokady
– międzynarodowy ruch turystyczny
spadł o 60–80%.

Wezwanie do działania
83% gmin i regionów spodziewa się
spadku dochodów podatkowych, w
tym 53% – znacznego spadku.

Przydzielać środki finansowe na
odbudowę i zwiększanie odporności,
przyjmując za kryterium terytorialne
skutki kryzysu

Doroczny barometr lokalny i regionalny UE

Wpływ na zatrudnienie i społeczności
Zapobiec temu, by epidemia COVID-19 pozostawiła po sobie stracone pokolenie.

Odsetek potencjalnie zagrożonych miejsc pracy w europejskich regionach
Prognoza odnośnie do utrzymania środków powstrzymujących rozprzestrzenianie się
choroby COVID 19 – OECD, kwiecień 2020 r.
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http://oecd.org/coronavirus/policy-responses/from-pandemic-to-recovery-local-employment-and-economicdevelopment-879d2913/
Stracone
pokolenie
COVID-19:
młodzi ludzie są najbardziej podatni
na zagrożenia, ponieważ w Europie
pogłębia się przepaść cyfrowa.
Pandemia może zwiększyć przepaść
między obszarami wiejskimi i
miejskimi i pogłębić różnice między
systemami edukacji. Tylko w sześciu
państwach członkowskich zapewnia
się edukację szkolną w wysokim
stopniu cyfrową dla co najmniej
80% uczniów.
Skutki pandemii mogą być większe
w przypadku kobiet, które stanowią
prawie 80% pracowników służby
zdrowia w UE i zajmują podobny
odsetek różnych stanowisk w handlu
łączących się z bezpośrednim
kontaktem z klientami.
W sprawozdaniu oceniono udział
miejsc pracy potencjalnie zagrożonych
w każdym regionie. Przedstawiono
analizę,
która
potwierdza,
że
najbardziej dotknięte konsekwencjami
pandemii są osoby pracujące na

własny rachunek, osoby zatrudnione
na podstawie umów na czas określony
i pracownicy zatrudnieni w niepełnym
wymiarze czasu pracy. Oznacza
to, że młodzi ludzie są szczególnie
narażeni na skutki pandemii związane
z zatrudnieniem. W związku z tym, że
kryzys związany z COVID-19 na pewno
nie dobiegnie końca w najbliższym
czasie, grozi to straconym pokoleniem
COVID-19, jeśli chodzi o dostęp
do edukacji cyfrowej i możliwości
zatrudnienia.
Cyfryzacja umożliwia szybki rozwój
telepracy, której po raz pierwszy
doświadcza ponad jedna trzecia
pracowników.
Niemniej
jednak
pogłębia się przepaść między obszarami
wiejskimi i miejskimi w odniesieniu
do dostępu szerokopasmowego, co
stanowi utrudnienie dla obszarów
słabo zaludnionych. Istnieją również
znaczące przepaści cyfrowe między
różnymi systemami edukacji, przy
czym tylko sześć państw członkowskich
zapewnia w dużym stopniu cyfrowe

szkoły dla co najmniej 80% uczniów.
Z czasem wszystkie te czynniki tylko
zaostrzą zmiany demograficzne, które
już zachodzą w wielu regionach i
miastach na całym kontynencie.
Szczególną uwagę zwrócono na
wpływ kryzysu na małe i średnie
przedsiębiorstwa. W sprawozdaniu
skupiono się na branży turystycznej,
szczególnie ważnej w regionach
peryferyjnych i nadmorskich UE, gdzie
jest ona często jedynym istotnym
źródłem działalności gospodarczej i
zatrudnienia.
Na zakończenie w sprawozdaniu
wykazuje się, że skutki pandemii
COVID-19 mogą być większe w
przypadku kobiet, które stanowią
prawie 80% pracowników służby
zdrowia w UE i zajmują podobny
odsetek różnych stanowisk w handlu
łączących się z bezpośrednim
kontaktem z klientami. Jest coraz
więcej dowodów na to, że przemoc
wobec kobiet i dziewcząt wzrosła w
czasie izolacji.

#EURegionalBarometer
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Kluczowe fakty

Wezwanie do działania
Tylko w sześciu państwach
członkowskich zapewnia się
edukację szkolną w wysokim
stopniu cyfrową dla co
najmniej 80% uczniów.

3,7%

2019
2020

9,2%

2021

7,6%

Zapewnić większe wsparcie dla
polityki w zakresie zapobiegania,
uwzględniającej w szczególności
osoby znajdujące się w
najtrudniejszej sytuacji.

Doroczny barometr lokalny i regionalny UE

Asymetryczny wpływ pandemii na regionalne
i lokalne systemy opieki zdrowotnej
Walka o łóżka w Europie: pandemia
COVID pokazuje ogromne różnice
między regionami pod względem
opieki szpitalnej.
Większość Europejczyków twierdzi,
że władze lokalne i regionalne
powinny mieć większy wpływ na
decyzje zdrowotne na szczeblu UE.
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Pandemia wywarła bardzo rozbieżny
wpływ na różne regiony i władze
lokalne w całej UE. Prowadzi to do
powstania nowej geografii COVID-19,
która uwypukla znaczne różnice
między regionami, zarówno pod
względem ich odpowiedzialności
za opiekę zdrowotną, jak i zdolności
do świadczenia usług. Na przykład
dostępność miejsc na oddziałach
intensywnej opieki medycznej i
personelu szpitalnego jest różna w
całej UE, co ma bezpośredni wpływ na
zdolność regionów do radzenia sobie z
sytuacją nadzwyczajną.

Excess deaths in EU regions
Weeks 10-23 (compared to
2015-2019 average)
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Większy wpływ regionów i miast na politykę UE?
Wyniki badania opinii publicznej w UE-27 (przeprowadzonego w
dniach 3–17 września 2020 r.)

Kluczowe fakty

Wezwanie do działania

Liczba łóżek na oddziałach intensywnej terapii na 100 000 mieszkańców: 4,2 w
Portugalii a 29,2 w Niemczech

4,2

członkowskich. Pokazuje ono, że
większość Europejczyków uważa
zdrowie za najważniejszy priorytet
w obszarach polityki, w których
władze lokalne i regionalne powinny
mieć większy wpływ na decyzje
podejmowane na szczeblu UE.

Asymetryczny
wpływ
kryzysu
związanego z pandemią COVID
na
regionalne
systemy
opieki
zdrowotnej pokazuje potrzebę reakcji
uwzględniającej konkretny obszar.
We wrześniu przeprowadzono nowe
badanie opinii publicznej wśród ponad
26 300 osób we wszystkich państwach

29,2

Zwiększyć zdolności systemów opieki
zdrowotnej, ratownictwa medycznego
i opieki we wszystkich regionach UE.

#EURegionalBarometer
Liczba łóżek szpitalnych
na 100 000 mieszkańców
w 2015 r., w podziale na
regiony NUTS-2
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Source: Eurostat Regional
Yearbook 2018.
Pracownicy służby zdrowia
w regionach UE – w %

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

Doroczny barometr lokalny i regionalny UE

Większa wiara i większe zaufanie: czas na
zmianę demokracji w UE
Polityka lokalna może przywrócić
zaufanie do Europy: ponad połowa
Europejczyków
ufa
władzom
lokalnym i regionalnym.
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Z nowego badania opinii publicznej
przeprowadzonego przez Europejski
Komitet Regionów wynika, że 52%
respondentów ma tendencję do ufania
władzom lokalnym i regionalnym, które
pozostają najbardziej wiarygodnym
szczeblem
sprawowania
rządów
ogółem, w istocie jedynym poziomem,
któremu ufa większość Europejczyków.
Z
badania
przeprowadzonego
wspólnie przez KR i OECD wynika
również, że potrzebny jest nowy
model koordynacji między różnymi
szczeblami sprawowania rządów.
Jeśli chodzi o przyszłość, nasze
dane sondażowe pokazują, że 67%
Europejczyków uważa, iż władze
lokalne i regionalne nie mają
wystarczającego wpływu na decyzje
podejmowane na szczeblu UE.
Europejczycy chcieliby, aby miały one
większy wpływ na szczeblu UE w wielu
dziedzinach: najczęściej wymienia się
zdrowie (45%), zatrudnienie i sprawy
społeczne (43%) oraz kształcenie,
szkolenie i kulturę (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

52

REGIONAL OR LOCAL AUTHORITIES

47

THE EUROPEAN UNION

THE (NATIONALITY) GOVERNMENT

Total ‘Trust’

Koordynacja między różnymi poziomami
sprawowania rządów?
Sondaż wśród samorządów lokalnych i
regionalnych, OECD/KR, lipiec 2020 r.

Skuteczność mechanizmów koordynacji w zarządzaniu
kryzysem związanym z COVID-19
KR/OECD, Skutki pandemii COVID-19 dla regionów i miast
(„The impact of COVID-19 on regions and cities”), 2020
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50
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się, że coraz więcej ludzi zdaje sobie
sprawę, iż przyszłość Europy musi być
budowana wraz z regionami, miastami
i wioskami, a nie tylko z państwami
członkowskimi i Brukselą.

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

Don’t know

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

very effective

7

43

Total ‘Do not trust’

58% respondentów (większość w
każdym państwie członkowskim)
uważa, że zwiększenie wpływu władz
lokalnych i regionalnych będzie miało
pozytywny wpływ na zdolność UE do
rozwiązywania problemów. Wydaje

41

somewhat effective

25%

ineffective (or non-existent)

10% 8%

32%

11% 6%

31%
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Regional and local/municipal elections in EU27 in 2020
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Kluczowe fakty

58%

58% Europejczyków uważa, że większy
wpływ władz lokalnych i regionalnych
będzie
oddziaływać
pozytywnie
na zdolność UE do rozwiązywania
problemów.

Wezwanie do działania
Zapewnić lepszą koordynację między
wszystkimi poziomami sprawowania
rządów i wspierać demokrację lokalną
w UE i poza nią.
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Broszura daje przedsmak lektury
sprawozdania, które zawiera
obserwacje o istotnym znaczeniu
dla Państwa regionu.

kryzysem zdrowotnym i w zapewnianiu
bezpieczeństwa ludziom. Sprawozdanie
pokazuje, w jakim zakresie mają one
również
kluczowe
znaczenie
dla
ożywienia gospodarczego. Zwracamy
uwagę na wpływ na osoby znajdujące
się w najtrudniejszej sytuacji w naszych
społecznościach i przedstawiamy nowe
dane opinii publicznej na temat tych
kwestii.
Sondaże
przeprowadzono
niespełna miesiąc przed publikacją.

Ta pierwsza edycja, opublikowana
12 października 2020 r., koncentruje
się na skutkach pandemii COVID-19.
Władze lokalne i regionalne UE
znalazły się na pierwszej linii w walce z

Europejski Komitet Regionów, utworzony w 1994 r. po wejściu w życie traktatu z Maastricht, jest unijnym zgromadzeniem
329 przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych ze wszystkich 27 państw członkowskich reprezentujących
ponad 446 mln Europejczyków.
Edited by the European Committee of the Regions
Października 2020 r.
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https://cor.europa.eu/
EURegionalBarometer.go

Sprawozdanie „Unijny barometr regionalny
i lokalny” jest inicjatywą Europejskiego
Komitetu Regionów. Jest opublikowany
po raz pierwszy w 2020 r. Jego celem
jest pokazanie stanu regionów i
miast, gmin i obszarów wiejskich Unii
Europejskiej każdego roku w październiku.
Sprawozdanie zawiera dane i analizy z
wielu różnych źródeł, w tym nowych i
unikalnych spostrzeżeń z prac Komitetu i
jego partnerstw z innymi podmiotami.

