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Griekenland

EURO DAALT STERK DOOR ESCALATIE GRIEKSE 
CRISIS 
De valutamarkten die al weken nauwlettend de 

onderhandelingen met Griekenland volgen, werden verrast 

toen deze het afgelopen weekend plotseling een andere 

wending namen. Toen de valutamarkten op maandagochtend 

weer opengingen kelderde de koers van de euro ten opzichte 

van alle overige grote valuta’s.

Premier Alexis Tsipras kondigde na het sluiten van de beurzen 

op vrijdag aan dat de Griekse regering op 5 juli een referendum 

zou houden over het laatste voorstel van de landen uit de 

eurozone, de ECB en het IMF. De Griekse regering verraste 

velen door aan te kondigen dat hun campagne zich zou richten 

op het verwerpen van dit voorstel. 

Het weekend werd overheerst door wanhopige vergaderingen 

die deden denken aan de ergste dagen van eurocrisis en de 

beurscrash van 2008. Griekenland vroeg om verlenging van het 

huidige hulpprogramma tot na het referendum, maar dat werd 

zoek werd direct afgewezen. 

De Griekse banken kregen al snel met de gevolgen te maken 

toen zich op zondag voor de pinautomaten lange rijen begonnen 

te vormen. De lang gevreesde run op de Griekse banken was 

begonnen. Op zondag bevroor de Europese Centrale Bank 

(ECB) de liquiditeitshulp aan Griekenland op het huidige niveau. 

De Griekse autoriteiten waren daardoor gedwongen de banken 

tot 6 juli te sluiten en strenge kapitaalrestricties in te voeren die 

geldopnames en transacties na die datum zullen beperken. 

Door dit nieuws breekt er in het conflict tussen de Trojka en 

de Griekse regering een nieuwe fase aan en de kans op een 

“Grexit” is nu een stuk groter dan afgelopen donderdag, 

toen we er nog van uitgingen dat er binnen enkele dagen een 

akkoord zou zijn bereikt. Toch zien we een paar lichtpuntjes en 

denken we dat er ook in de huidige situatie kans blijft op een 

overeenkomst.

• Laat op de zondagavond kwam de Trojka met alweer een 

herziene versie van hun voorstel dat met een lagere btw voor 

de toerismesector iets dichter bij het Griekse standpunt 

kwam. De ECB bevestigde dat er “op alle niveaus” verder 

wordt onderhandeld en ook het Amerikaanse Ministerie 

van Financiën oefent op alle partijen druk uit om de 
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onderhandelingen voort te zetten. Het feit dat de Trojka 

al aan een nieuw voorstel werkte toen de Griekse regering 

de onderhandelingen afbrak, suggereert dat het huidige 

voorstel geen ultimatum is en er nog meer water bij de wijn 

kan.

• Uit de eerste opiniepeilingen die dit weekend uitkwamen, 

bleek dat een grote meerderheid van de Grieken het 

voorstel van de Trojka aan zou nemen. De Griekse Minister 

van Financiën Varoufakis suggereerde in zijn blog dat hij 

verwacht dat de Grieken in tegenstelling tot de regering 

het voorstel zouden willen aannemen en dat de zelfs de 

regering van gedachten zou kunnen veranderen als er nog 

een beter voorstel komt.

Er zijn dus aanwijzingen dat er een uitweg is uit de huidige 

crisis: een kleine verbetering van de voorwaarden voor de 

Griekse regering. Vooral schuldsanering, wat op lange termijn 

onvermijdelijk is, zou de Griekse overheid over kunnen halen en 

de radicale Syriza als minderheid uit kunnen sluiten.

Nadat het nieuws over het referendum bekend werd, daalde 

de euro sterk en bereikte deze tegen de dollar het laagste punt 

sinds een maand. Hoewel veel van dit verlies tijdens Aziatische 

handelsuren werd goedgemaakt, had de euro 0,8% verloren op 

de dollar en 0,4% op het pond toen de Europese markten weer 

opengingen. Dit is volgens ons een teken dat veel handelaren 

en investeerders optimistisch waren over de kans op een 

overeenkomst en door het nieuws van dit weekend hun mening 

hebben bijgesteld.


