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Moody's: stijgende
Nederlandse schuld
houdbaar door lage rente
 Leestijd van ongeveer 1 minuut
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De lage rente die Nederland momenteel op zijn
staatsschulden betaalt, zorgt ervoor dat die houdbaar
blijven. Mede daarom blijft de kredietrating van ons land
ondanks de coronacrisis op het hoogst mogelijke oordeel
(Aaa) staan, aldus kredietbeoordelaar Moody's in een
onderzoek.
De grootste uitdaging ligt volgens het kredietbureau in de
toekomst: Nederland moet zich gedisciplineerd tonen in het
terugbrengen van zijn schuld als de pandemie voorbij is.
De ontwikkelde economieën zoals Nederland leenden de afgelopen
maanden veel meer geld dan normaal om de coronasteun en de
zorgkosten te betalen. Voor deze landen stijgt de verhouding
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tussen schuld en het bruto binnenlands product (bbp) dit jaar
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gemiddeld met 19 procentpunten, laten de berekeningen van
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Moody's zien.

Lockdowns zorgen
voor veel diepere
recessie in EU

De kredietbeoordelaar merkt verder op dat de staatsschuld dit keer
sneller steeg en groter in omvang was dan bij de financiële crisis
van 2008. Canada, Frankrijk, Italië, Japan, Spanje, het Verenigd
Koninkrijk en de Verenigde Staten zijn de landen met de grootste
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Stijgende schulden leiden normaal gesproken tot een fors grotere
rentelast voor de overheid. Maar omdat de rente momenteel zeer
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laag is, valt dat mee. Daarnaast is de verwachting dat de rente nog
lang op dat lage niveau blijft, aldus Moody's. Dat geeft de
kredietbeoordelaar meer vertrouwen dat de uitdijende
schuldenberg voorlopig houdbaar blijft.
Bron: ANP
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Lockdowns zorgen voor
veel diepere recessie in
EU
De Europese economie gaat dit
jaar door een dieper dal dan
Brussel nog maar twee maanden
geleden verwachtte. In een nieuwe
prognose rekent de Europese
Commissie... 
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Arnout van Kempen:
coronacrisis helpt niet
bij ontwikkeling soft
skills
Verandert het accountantsberoep
wezenlijk door de coronacrisis?
Nee, meent compliance adviseur
en columnist Arnout van Kempen.
"Over tien jaar is de coronacrisis...
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Impact coronacrisis op
overnamemarkt
‘beperkt en tijdelijk’
De impact van de coronacrisis op
de overnamemarkt is beperkt en
vooral tijdelijk geweest. Circa
dertig procent van de
ondernemers heeft bij het
uitbreken van de... 
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KvK: vijf procent meer
faillissementen door
corona
Het aantal faillissementen is in de
eerste helft van dit jaar met 5
procent toegenomen ten opzichte
van het eerste halfjaar van 2019,
meldt de Kamer van Koophandel...
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'Bedrijven verwachten
latere betalingen door
coronacrisis'
Een deel van de bedrijven in
Nederland maakt zich zorgen over

klanten die hun betalingen
uitstellen. Een op de vier
Nederlandse organisaties ziet het
risico op late... 
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