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Staatsschulden eurolanden lopen op door
coronacrisis
De staatsschulden van de landen in de eurozone zijn in het tweede kwartaal

ink gestegen.

Omdat overheden veel geld leenden voor de bestrijding van de gevolgen van de coronacrisis, steeg die naar gemiddeld
95,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp), becijferde het Europese statistiekbureau Eurostat. In het eerste
kwartaal was dat nog 86,3 procent.
De stijging van de staatsschuld ligt niet alleen aan hogere uitgaven. De economische krimp in veel landen speelt ook
een rol.
Ook het begrotingstekort lag in het tweede kwartaal ink hoger, met gemiddeld 11,6 procent tegen 2,5 procent in het
eerste kwartaal. Dat is de sterkste stijging op kwartaalbasis ooit gemeten en ook het hoogste begrotingstekort ooit
gemeten.
Alle negentien eurolanden hadden meer uitgaven dan inkomsten. De overheidsuitgaven in de eurozone stegen naar
gemiddeld 58,8 procent van het bbp. Dat was begin dit jaar nog 48,8 procent.
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'Onvoldoende hulp voor mkb'ers bij aanpak financiële
problemen'
Veel ondernemers in het midden- en kleinbedrijf zien door de verlenging van
de lockdown dat zij verder interen op hun eigen vermogen, persoonlijke
schulden ontstaan... 
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Nederlandse export houdt last van coronacrisis
De Nederlandse export blijft last houden van de coronacrisis en de lockdown.
Volgens de maandelijkse Corona Monitor van ondernemersvereniging
evofenedex en kredietverzekeraar... 
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Tientallen aangiftes wegens misbruik coronasteun
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft in zeventig gevallen
aangifte gedaan van misbruik van de regeling die door corona getro en
ondernemers helpt... 
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Qredits: 'Ondernemers snakken naar liquiditeit'
Qredits verstrekte in 2020 vijfduizend nieuwe kredieten, waarvan 1.400
corona-overbruggingskredieten door de kredietverstrekker zonder
winstoogmerk. Ook in het nieuwe... 
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Mogelijk aangifte tegen ondernemers wegen misbruik
coronasteun
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) overweegt aangifte te
doen tegen ondernemers die mogelijk misbruik hebben gemaakt van
coronasteun. 

