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Οι «ευπαθείς» ομάδες ανθρώπινου δυναμικού στις οικονομικές επιπτώσεις της
πανδημίας στην Ισπανία

Η ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων στην Ισπανία αναμένεται να αυξηθεί εξαιτίας των οικονομικών
επιπτώσεων της πανδημίας του κορωνοϊού. Σύμφωνα με έκθεση του Ιδρύματος Acción Contra el
Hambre (Δράση ενάντια στην Πείνα), το γυναικείο φύλο θα είναι αυτό που θα πληγεί περισσότερο,
τόσο οικονομικά όσο και κοινωνικά, γεγονός το οποίο μπορεί να έχει σημαντικές επιπτώσεις για
την υγεία και την ψυχολογία τους καθώς επίσης για την οικονομία γενικότερα.
Όπως αναφέρει το Acción Contra el Hambre, οι απολαβές των γυναικών είναι μικρότερες από τις
αντίστοιχες των ανδρών, οι γυναίκες είναι πιο ευάλωτες στην απόλυτη φτώχεια ενώ παράλληλα
έχουν λιγότερες ευκαιρίες στην αγορά εργασίας. Από τη στιγμή που κηρύχθηκε η κατάσταση
εκτάκτου ανάγκης στην Ισπανία, οι περισσότεροι απασχολούμενοι ξεκίνησαν να εργάζονται από
το σπίτι τους. Η ψυχολογική πίεση των ευάλωτων ομάδων ήταν ακόμη ισχυρότερη ενώ για την
καταπολέμησή της, οι δημόσιες υπηρεσίες δεν ήταν κατάλληλα εξοπλισμένες αφού δεν διέθεταν
τα απαραίτητα εργαλεία για τηλεματική υποστήριξη. Το Ίδρυμα όμως ξεκίνησε την ψυχολογική
υποστήριξη, μέσω τηλεπικοινωνίας.
Οι γυναίκες ηγούνται σε ορισμένους τομείς και, ειδικότερα, σε αυτούς που είναι οι σημαντικότεροι
αυτήν την περίοδο, όπως η νοσηλεία, η καθαριότητα σε νοσοκομεία και η εργασία σε καταστήματα
λιανικής/σουπερμάρκετ, τομείς στους οποίους η έκθεση στον κορωνοϊό Covid-19. Είναι πολύ
υψηλή. Επιπλέον, οι γυναίκες είναι εκείνες που, κατά πλειοψηφία, προσέχουν ηλικιωμένους και
παιδιά, ενώ οι περισσότερες μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες είναι από τις πιο ευάλωτες κατά
τη διάρκεια της κατάστασης εκτάκτου ανάγκης, επί το πλείστο, ηγούνται από γονέα γυναίκα.
Πέραν των ανωτέρω κατηγοριών, οι επιχειρηματίες γυναίκες, οι οποίες έχουν νεοφυείς
επιχειρήσεις, είναι επίσης πιο ευάλωτες από τους άνδρες επιχειρηματίες, τόσο εξαιτίας των
τομέων όσο και του τύπου των επιχειρήσεων. Συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις των
ανταγωνιστικότερων τομέων κατά τη διάρκεια της πανδημίας ανήκουν σε άντρες και είναι εκείνες
οι οποίες μπορούν να αντέξουν στην κρίση. Αντίθετα, οι γυναίκες ηγούνται σε επιχειρήσεις
λιγότερο ανταγωνιστικών επιχειρήσεων. Επιπροσθέτως, το μέγεθος της επιχείρησης επηρεάζει
περαιτέρω την ανισότητα αυτή. Σε γενικές γραμμές, οι γυναίκες εργάζονται σε μικρότερες
επιχειρήσεις, ενώ κάνουν μικρότερες επενδύσεις και ριψοκινδυνεύουν λιγότερο. Ως αποτέλεσμα,
είναι δυσκολότερο για αυτού του είδους τις επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν στις κρίσεις.
Ως αποτέλεσμα, η ανισότητα μεταξύ των δύο φύλων αναμένεται να αυξηθεί περαιτέρω στην
Ισπανία, η οποία τα τελευταία έτη είχε κάνει βήματα βελτίωσης στο επίπεδο ισότητας.
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