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Grieks referendum

GRIEKS REFERENDUM: 61% STEMT TEGEN 
VOORSTEL EUROPESE GELDSCHIETERS

liggen ver uit elkaar. Toch dringt de tijd, want de Griekse 

economie kan zonder banken niet functioneren en de 

behoefte aan een alternatief voor de euro die de banken 

niet langer mogen uitgeven, neemt dagelijks toe.

Alle ogen zijn nu gericht op de het gesprek tussen 

Frankrijk en Duitsland op maandag en het noodoverleg 

van de Europese leiders op dinsdag. De besluiten die 

daar worden genomen, zouden kunnen bepalen of 

Griekenland lid blijft van de eurozone. 

Terwijl de referendumuitslagen op zondagavond 

binnendruppelden en de uitslag langzaam duidelijk werd, 

daalde de euro tegen alle andere grote valuta’s. De euro 

verloor 1,1% op de Amerikaanse dollar en 0,7% op het 

Britse pond (figuur 1). Toch werd veel van dit verlies weer 

goedgemaakt toen de markt in Londen weer openging 

en ging de euro weer richting de slotkoers van afgelopen 

vrijdag.

Figuur 1: EUR/USD (02/07/15 – 06/07/15)

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:

 Bron: Reuters     Datum 06/07/15     Tijd: 09.00 BST

Voor het tweede weekend op rij daalde de euro sterk 

tegen de overige valuta’s nadat het referendum over het 

laatste voorstel van de Trojka voor een verrassing zorgde. 

Uiteindelijk stemde op zondag een duidelijke meerderheid 

tegen de voorwaarden van verdere noodhulp, terwijl de 

verwachting was dat het een nek-aan nek race zou worden. 

De Grieken lieten duidelijk weten dat ze de voorwaarden 

van de geldschieters niet accepteerden, wat zeker goed 

was voor de politieke reputatie van premier Tsipras in 

Griekenland. Toch leidde deze uitslag ook tot het vertrek 

van Minister van Financiën Yanis Varoufakis. Het feit dat 

een ‘nee’-stem een stap dichter bij het verlaten van de 

eurozone kon betekenen, was voor de Griekse kiezers 

geen reden om de voorwaarden van de crediteurs aan te 

nemen. De kans dat Griekenland de eurozone zal verlaten, 

neemt dan ook toe en we schatten dat deze nu circa 60% 

is.

Of Griekenland binnen de eurozone blijft, hangt nu 

volledig af van de bereidheid van de Europese Centrale 

Bank (ECB) om de Griekse banken van noodhulp te blijven 

voorzien. De ECB kan nu op ieder moment het uittreden 

van Griekenland forceren door de noodhulp (ELA) stop 

te zetten. De Griekse banken zouden dan pas weer open 

kunnen zodra Griekenland een nieuwe nationale munt 

heeft. Het alternatief is dat de noodhulp op het huidige 

niveau wordt gehandhaafd, waardoor de impasse wordt 

verlengd totdat de onderhandelingen (hopelijk) worden 

hervat.

Het stopzetten van de noodhulp aan Griekenland 

is een drastische stap waarvoor in de Raad een 

tweederdemeerderheid nodig is. Dat scenario is 

momenteel onwaarschijnlijk, want het harde standpunt van 

Duitsland en het meer gematigde standpunt van Frankrijk 


