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Grieks akkoord

We hopen dat u prijs stelt op deze informatie. Voor actuele koersen, offertes voor uw transacties of andere informatie,

kunt u ons op de volgende manieren bereiken:

GRIEKENLAND BLIJFT IN DE EUROZONE NA 
AKKOORD MET SCHULDEISERS

Na zeventien lange uren van onderhandelingen bereikte 

de Griekse regering op maandagochtend eindelijk 

een unaniem akkoord met haar crediteurs over een 

derde financiële reddingsoperatie voor Griekenland. 

We waren er al lang van overtuigd dat een oplossing 

voor dit voortslepende conflict mogelijk was. Ondanks 

de onzekerheid die het Griekse referendum met 

zich meebracht, werd op het laatste moment op 

maandagochtend een akkoord bereikt.

Door dit akkoord wist Griekenland noodsteun ter waarde 

van 35 miljard euro binnen te halen die de groei van de 

Griekse economie weer op gang moet helpen. Hoewel 

er geen schulden zijn kwijtgescholden,  zal er wel een 

herstructurering plaatsvinden waardoor de aflossing 

langer wordt uitgesteld. Het directe gevolg voor 

Griekenland is dat het land in de eurozone kan blijven – 

iets wat de afgelopen weken en maanden erg onzeker 

was.

Toch ontstond daarover twijfel toen de Duitse regering de 

markten schokte met een voorstel dat maar één pagina 

besloeg en waarin Griekenland de keuze kreeg tussen 

een extreem strenge voorwaarden en een schorsing uit 

de eurozone van vijf jaar. Deze voorwaarden leken met 

opzet te zijn geschreven om onaanvaardbaar te zijn. Zo 

moest 50 miljard euro uit de Griekse schatkist onmiddellijk 

als borg onder Duits beheer worden geplaatst en dat was 

nog maar het begin van de lijst strenge eisen. Deze actie 

van de Duitse Minister van Financiën Schäuble kan het 

beste worden omschreven als het gooien van een bom.

De verwoede onderhandelingen die hierop volgden, 

leidden maandagochtend vroeg tot een akkoord toen 

de Londense markten alweer open waren. De details van 

de overeenkomst zijn voorlopig nog onduidelijk, maar 

op maandagochtend werd wel een aantal kernpunten 

bekend. De schuldeisers hebben afgedwongen dat 

Griekenland gedurende de komende dagen een aantal 

van de criteria vastlegt in wetgeving. Ook blijkt dat het 
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We verwachten geen schommelingen in de koers van de 

euro naar aanleiding van het akkoord met Griekenland. 

Ondanks een kort herstel nadat het nieuws van het 

akkoord bekend werd, ligt de koers van de euro (op het 

moment van schijven) lager dan de slotkoers afgelopen 

vrijdag (figuur 1). De markten reageerden optimistischer 

op de kans op een Grieks akkoord dan de meeste media 

en dat verklaart de relatief kleine koersschommeling toen 

het akkoord maandagochtend een feit werd.

Het akkoord in Griekenland is mogelijk zelfs van groter 

belang voor de Federal Reserve, omdat er nu groen 

licht is voor een renteverhoging in september. Daardoor 

verwachten we dat de euro de komende twaalf tot 

achttien maanden zal blijven dalen tegen de Amerikaanse 

dollar.

controversiële fonds van overheidsactiva zal worden 

gebruikt om de Griekse banken weer van kapitaal te 

voorzien.

Verder verwachten we dat de noodliquiditeitssteun (ELA) 

aan Griekse banken zal worden uitgebreid zodra het 

Griekse Parlement maatregelen neemt om deze weer te 

kunnen openen. Nu er een overeenkomst is bereikt, is er 

eigenlijk geen reden meer om geld op te nemen en het 

kan goed zijn dat er zelfs weer stortingen worden gedaan. 

Al met al betekent dit dat de Europese Unie Griekenland 

zal blijven steunen.
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