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Helft mensen wereldwijd verliest inkomen door
pandemie
Een op de twee mensen wereldwijd zag het afgelopen jaar het inkomen dalen als gevolg van het
coronavirus. Vooral mensen in landen met lage lonen werden zwaar getro en door banenverlies of
arbeidstijdverkorting.
Dat blijkt uit onderzoek van het Amerikaanse opinieonderzoeksbureau Gallup, dat driehonderdduizend mensen in 117
landen ondervroeg. Gemiddeld de helft van de mensen met een baan verdiende minder als gevolg van de verstoringen
door de coronapandemie. Dat zijn 1,6 miljard volwassenen wereldwijd, aldus Gallup.
Wereldwijd varieerden deze percentages van 76 procent in Thailand tot 10 procent in Zwitserland, stelden de
onderzoekers. In Bolivia, Myanmar, Kenia, Oeganda, Indonesië, Honduras en Ecuador zei meer dan 70 procent van de
ondervraagden dat ze minder mee naar huis namen dan vóór de wereldwijde gezondheidscrisis. In de Verenigde Staten
daalde dit cijfer tot 34 procent.
De Covid-19-crisis heeft werknemers over de hele wereld geraakt. Vooral vrouwen, die oververtegenwoordigd zijn in
laagbetaalde onzekere sectoren zoals de detailhandel, het toerisme en de levensmiddelenindustrie, werden getro en.
Volgens een studie van de internationale liefdadigheidsorganisatie Oxfam heeft de pandemie vrouwen over de hele
wereld 800 miljard dollar aan gederfde inkomsten gekost.
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'Weer bijna net zoveel vacatures als normaal'
Het aantal vacatures ligt bijna weer op het niveau van voor de coronacrisis. 
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Minder omzet en personeel deurwaarderskantoren
door coronacrisis
Door de coronacrisis is het aantal deurwaarders vorig jaar ink teruggelopen.
Ook de omzet van hun kantoren viel lager uit. Dat meldt beroepsvereniging
van deurwaarders... 
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EU-leiders ondertekenen verklaring voor een socialer
Europa
De 27 EU-leiders hebben in de Portugese stad Porto een gezamenlijke
verklaring onderschreven waarin ze beloven actie te ondernemen voor een
socialere Europese Unie.... 
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Banken gaven ruim vijftig miljard euro
coronaleningen aan bedrijven
De Nederlandse banken hebben sinds het begin van de coronacrisis voor 51,1
miljard euro aan leningen gegeven aan ondernemingen. Daarmee werden zo'n
56.000 ondernemers... 
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Herstarten na corona
De coronatunnel is voor veel ondernemingen eindeloos lang en donker. Het kabinetsmotto 'nog even volhouden' is na
ruim een jaar van veelal verplichte sluiting van... 

