Costurile pandemiei de COVID-19 din
regiunile, orașele și satele UE
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Impactul economic al pandemiei de
COVID-19 asupra regiunilor și orașelor
Venituri mai mici, costuri mai mari: pericolele „efectului de foarfecă”
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Scăderea veniturilor și creșterea
cheltuielilor, așa-numitul „efect de
foarfecă”, pun în pericol finanțele
publice ale municipalităților, orașelor
și regiunilor din UE. De exemplu,
în 2020, scăderea veniturilor
autorităților subnaționale din Franța,
Germania și Italia este estimată la
30 miliarde EUR pentru cele trei țări,
reprezentând până la 10 % din totalul
veniturilor respective.”
Peste 90 % dintre regiunile și
localitățile UE se așteaptă la o scădere
a veniturilor.
Impactul economic al COVID-19 a fost
grav pe întreg teritoriul UE. Raportul
scoate în evidență faptul că unele zone
sunt deosebit de vulnerabile: regiunea
Île-de-France,
regiunile
spaniole
Andaluzia, Castilia și León, Madrid și
Valencia și majoritatea regiunilor italiene
au fost cele mai afectate, alături de
regiunile de coastă din Croația, Bulgaria
și Grecia.
Raportul realizează corelația dintre
sănătate și economie, evaluând
potențialul impact economic al
interdicțiilor de circulație impuse
pentru a preveni răspândirea virusului.
El prezintă, de asemenea, „efectul de
foarfecă” asupra finanțelor autorităților
locale și regionale. Pe de o parte,
cheltuielile acestora pentru sănătate,
servicii sociale și protecție civilă au
crescut foarte mult. Pe de altă parte,
veniturile lor din activitatea economică
se contractă rapid.

Impactul asupra
veniturilor preconizate
de către autoritățile
locale și regionale

Riscul potențial în ce privește economiile regionale,
piețele forței de muncă etc., Iunie 2020
Răspunsurile la un sondaj realizat în
comun cu OCDE în 300 de localități
și regiuni indică faptul că mai mult
de jumătate dintre administrațiile
subnaționale se confruntă cu un impact
foarte puternic asupra finanțelor lor
în 2020 (iar alte 33 % cu un impact
moderat). Fără un sprijin adecvat, o
mare majoritate a autorităților locale și
regionale din UE se așteaptă ca situația
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să se înrăutățească și mai mult în 2021
și chiar în 2022. Orașele sunt deosebit
de afectate: 78 % dintre respondenții
care reprezintă orașe mari (cu peste 250
000 de locuitori) raportează un impact
puternic al pandemiei asupra finanțelor
și bunei funcționări. 83 % dintre aceștia
se așteaptă la o scădere a veniturilor lor
fiscale, 53 % dintre aceștia așteptându-se
la o scădere semnificativă.
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Sursa: Anchetă CoR-OCDE privind impactul COVID-19 asupra regiunilor și orașelor, iunie-iulie 2020
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Cheltuieli totale în sectorul turistic în UE
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Turismul reprezintă 10 % din PIBul total al UE și asigură peste 27 de
milioane de locuri de muncă. În urma
restricțiilor de călătorie, a închiderii

frontierelor și a măsurilor de izolare
introduse în multe țări și regiuni,
turismul a fost cel mai grav afectat
dintre toate sectoarele economice

Informațiile esențiale

83%
53%
2020 2021

importante. Potrivit OCDE, în funcție
de durata perioadei de izolare, fluxurile
turistice internaționale au înregistrat o
scădere de 60 % până la 80 %.

Apel la acțiune
83 % dintre regiuni și localități prevăd
o scădere a veniturilor lor fiscale; 53 %
dintre aceștia se așteaptă la o scădere
importantă a acestora.

Alocarea de fonduri pentru redresare
și reziliență, în funcție de impactul
teritorial al crizei.
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Impactul asupra locurilor de muncă și a
comunităților
Necesitatea de a evita ca „generația COVID-19” să devină o generație pierdută
Procentul de locuri de muncă care s-ar putea afla în pericol în regiunile europene
Proiecții în cazul măsurilor de izolare, OCDE aprilie 2020
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http://oecd.org/coronavirus/policy-responses/from-pandemic-to-recovery-local-employment-and-economicdevelopment-879d2913/
Generația pierdută din cauza
COVID-19: tinerii sunt categoria cea
mai vulnerabilă, întrucât decalajul
digital adâncește faliile existente în
Europa.
Pandemia riscă să adâncească
decalajul
rural/urban
și
să
accentueze
diferențele
dintre
sistemele de învățământ. Numai
șase state membre oferă învățământ
digital pe scară largă, pentru 80 %
sau mai mult dintre elevi.
Impactul unei pandemii este
probabil mai mare în cazul femeilor,
care ocupă aproape 80 % din locurile
de muncă din sistemul medical din
UE și un procent similar în comerțul
cu amănuntul.
Raportul evaluează ponderea locurilor
de muncă care pot fi expuse riscurilor
în fiecare regiune. Este prezentată
o analiză care confirmă că lucrătorii
independenți, cei angajați cu contracte
de muncă pe perioadă determinată și

cei cu fracțiune de normă sunt cel mai
puternic afectați. Aceasta înseamnă că
tinerii sunt deosebit de vulnerabili la
impactul pandemiei asupra ocupării
forței de muncă. Având în vedere
că criza cauzată de pandemia de
COVID-19 este departe de a fi depășită,
acest lucru ar putea duce la riscul de a
pierde o întreagă generație din punct
de vedere al accesului la educația
digitală și la locuri de muncă.
Digitalizarea
permite
extinderea
rapidă a muncii la distanță, o
experiență inedită pentru mai mult
de o treime din lucrători. Există, însă,
o diferență din ce în ce mai mare
între mediul rural și cel urban în ceea
ce privește furnizarea de servicii în
bandă largă, care dezavantajează
zonele slab populate. De asemenea,
pot fi constatate decalaje digitale
considerabile între diferitele sisteme
de învățământ, doar șase state membre
având oferte educaționale digitale
pentru 80 % sau mai mult dintre elevi.

De-a lungul timpului, toți acești factori
nu vor face altceva decât să exacerbeze
schimbările demografice care au
început deja în numeroase regiuni și
orașe de pe continent.
O atenție deosebită s-a acordat
impactului crizei asupra întreprinderilor
mici și mijlocii. Raportul include
o evaluare a industriei turismului,
deosebit de importantă în regiunile
periferice și maritime ale UE, unde este
adesea singura sursă importantă de
afaceri și de locuri de muncă.
În final, raportul arată că, cel mai
probabil, femeile vor fi mai afectate
de pandemia de COVID 19, întrucât
ele reprezintă aproximativ 80 % din
angajații din sistemul medical din
UE și un procent similar din locurile
de muncă în domeniul vânzărilor cu
amănuntul. Totodată, din ce în ce
mai multe informații arată că violența
împotriva femeilor și a fetelor a crescut
în timpul perioadei de limitare a
mișcării persoanelor.
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Informațiile esențiale

Apel la acțiune
Numai șase state membre oferă
învățământ digital pe scară largă,
pentru 80 % sau mai mult
dintre elevi.

3,7%

2019
2020

9,2%

2021

7,6%

Acordarea unui sprijin sporit
politicilor de prevenire, punând
accentul pe categoriile cele mai
vulnerabile
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Impactul asimetric al pandemiei asupra
sistemelor de sănătate locale și regionale
Lupta pentru paturi de spital
în Europa: COVID-19 revelează
diferențe mari între regiuni în ceea
ce privește asistența medicală
spitalicească.
Majoritatea europenilor afirmă că
autoritățile locale și regionale ar
trebui să aibă o influență mai mare
asupra deciziilor în materie de
sănătate la nivelul UE.
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Pandemia a avut efecte foarte diferite
asupra diferitelor regiuni și autorități
locale din UE. Acest lucru generează o
nouă geografie a COVID-19, subliniind
disparități mari între regiuni, atât în
ceea ce privește responsabilitățile în
materie de asistență medicală, cât și în
ceea ce privește capacitatea acestora
de a produce rezultate. De exemplu,
disponibilitatea paturilor în secțiile
de terapie intensivă și a personalului
spitalicesc variază de la un stat
membru al UE la altul, iar acest lucru
are un impact direct asupra capacității

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

Impactul asimetric al crizei cauzate
de pandemie asupra sistemelor de
asistență medicală din regiuni arată
necesitatea ca planificarea pe termen
lung a UE să găsească răspunsuri. Un
nou sondaj de opinie a fost realizat
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O influență mai mare a regiunilor și orașelor în politicile UE?
Rezultatele unui sondaj de opinie public în UE-27 (desfășurat între 3
și 17 septembrie 2020)

Informațiile esențiale

Apel la acțiune

Numărul de paturi de terapie intensivă la 100 000 de locuitori: 4,2 în Portugalia
față de 29,2 în Germania

4,2

în septembrie, la care au participat
peste 26 300 de persoane din toate
statele membre. El arată că majoritatea
europenilor consideră că sănătatea
reprezintă principala prioritate dintre
toate domeniile de politică în care
autoritățile locale și regionale să aibă o
mai mare influență asupra deciziilor de
la nivelul UE.

regiunilor de a face față situației de
urgență.

29,2

Sporirea capacității sistemelor de
sănătate, de urgență și de îngrijire în
toate regiunile UE.

#EURegionalBarometer
Numărul de paturi de spital
la 100 000 de locuitori
în 2015, distribuția pe
regiunile NUTS-2

7

Source: Eurostat Regional
Yearbook 2018.
Lucrătorii din domeniul
asistenței medicale din
toate regiunile UE – în %

Source: Eurostat, as
reported in the CoR
Territorial Impact Analysis.
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Mai multă încredere: nevoia unei schimbări a
democrației în UE
Politica locală poate reinstaura
încrederea în Europa: peste jumătate
dintre europeni au încredere în
autoritățile locale și regionale.
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e opinie recent comandat de
Comitetul European al Regiunilor
arată că 52 % dintre respondenți tind
să aibă încredere în autoritățile locale
și regionale, acesta rămânând cel mai
fiabil nivel de guvernare în ansamblu,
singurul nivel în care au încredere
majoritatea europenilor.
Datele obținute în urma unui sondaj
realizat în comun de CoR/OCDE arată,
de asemenea, că este necesar un nou
model de coordonare între diferitele
niveluri de guvernare.
În ceea ce privește viitorul, datele
noastre referitoare la sondaje arată
că 67 % dintre europeni consideră că
autoritățile locale și regionale nu au
suficientă influență asupra deciziilor
luate la nivelul UE.
Europenii ar dori ca autoritățile
regionale și locale să aibă o influență
mai mare la nivelul UE cu privire
la numeroase subiecte: sănătatea
(45 %), ocuparea forței de muncă
și afacerile sociale (43 %), educația,
formarea și cultura (40 %) sunt cele mai
menționate.

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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Coordonarea între diferitele niveluri ale
administrației?
Sondaj în rândul autorităților locale și regionale,
OCDE-CoR, iulie 2020

Eficacitatea mecanismelor de coordonare în gestionarea
crizei provocate de COVID-19
CoR-OCDE (2020) „Impactul COVID-19 asupra regiunilor și
orașelor”
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de a rezolva probleme. Din ce în ce mai
multe persoane par să conștientizeze
faptul că viitorul Europei trebuie să
fie construit împreună cu regiunile,
orașele și satele, nu doar cu statele
membre și cu Bruxelles-ul.
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58 % dintre respondenți (cu o
majoritate în fiecare stat membru)
consideră că sporirea influenței
autorităților locale și regionale va avea
un impact pozitiv asupra capacității UE
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Regional and local/municipal elections in EU27 in 2020
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Informațiile esențiale

58%

58 % dintre europeni consideră că
influența mai mare a autorităților
locale și regionale va avea un impact
pozitiv asupra capacității UE de a
rezolva probleme.

Apel la acțiune
Garantarea unei mai bune coordonări
între toate nivelurile de guvernare
și sprijinirea democrației locale în
interiorul și în afara UE.
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Această broșură vă oferă o primă
imagine a concluziilor cu relevanță
pentru zona dumneavoastră locală

din UE s-au aflat în prima linie a combaterii
crizei sanitare și a garantării siguranței
persoanelor. Raportul arată că ele sunt
esențiale și pentru redresarea economică.
Evidențiem impactul asupra celor mai
vulnerabili membri din comunitățile
noastre și prezentăm noi date din opinia
publică pe marginea acestor teme,
colectate cu mai puțin de o lună înainte de
publicare.

Prima ediție, publicată la 12 octombrie
2020, se axează pe impactul pandemiei de
COVID-19. Autoritățile locale și regionale

Înființat în 1994, după intrarea în vigoare a Tratatului de la Maastricht, Comitetul European al Regiunilor este Adunarea UE a
celor 329 de reprezentanți locali și regionali din toate cele 27 state membre, reprezentând peste 446 milioane de europeni.
Editat de Comitetul European al Regiunilor
Octombrie 2020
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Raportul „Barometrul local și regional al UE”
este o inițiativă a Comitetului European al
Regiunilor. Publicat pentru prima dată în
2020, scopul acestuia este să arate starea
regiunilor și a orașelor, a municipiilor și
a zonelor rurale din Uniunea Europeană
în luna octombrie a fiecărui an. Raportul
reunește date și analize dintr-o gamă
variată de surse, cuprinzând informații noi
și unice din activitățile proprii ale Comisiei
și din parteneriatele acesteia cu alte
entități.

