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SAMENVATTING

Eurodyn am iek verliest m om en tum : uitkom sten  van  de n egen de D N B -euro-en q uête

W. Bolt, H.M. Prast en A.C.J. Stokman

Dit rapport bespreekt de resultaten van de negende DNB-euro-enquête die in februari/maart 2000 werd
gehouden door het NIPO in opdracht van de Nederlandsche Bank. De euroacceptatie in Nederland is
nagenoeg constant gebleven, maar de eurokennis van Nederlandse gezinnen en bedrijven is
verminderd. Bedrijven overschatten de duur van de chartale duale fase. Huishoudens zijn in
meerderheid bereid in december 2001 een pakket euromunten aan te schaffen, de detailhandel staat
hier aarzelend tegenover. Lang niet elke winkel is van plan de artikelen dubbel te prijzen vanaf 1 juli
2001 conform het convenant eurogewenningsinformatie. Het eurovoorbereidingstempo van bedrijven
in Nederland is laag en veel kleine en middelgrote bedrijven denken de euro te kunnen invoeren
zonder planning vooraf.  De door het bedrijfsleven geraamde invoeringskosten liggen op ruim 5
miljard, hiervan is 1 miljard reeds uitgegeven. Er zijn eurobaten geïncasseerd door prijstransparantie,
eenvoudiger boekhouding, wegvallen van valutaonzekerheid en lagere transactiekosten. Het
bedrijfsleven rekent op toekomstige jaarlijkse EMU-baten van rond 7 miljard gulden.

Trefwoorden: euro, EMU, chartale omwisseling

ABSTRACT

Eurodynamics loose momentum: results of the ninth DNB-euro-survey

W. Bolt, H.M. Prast and A.C.J. Stokman

This research memorandum presents and discusses the results of the ninth DNB euro survey which
was held in February/March, 2000 by NIPO by order of de Nederlandsche Bank. The results shows a
stable euro-support but a decrease of euro-knowledge among households and firms. The majority of
households is willing to buy a limited amount of euro-coins in December, 2001, but retailers show
themselves reluctant to cooperate in this area. Moreover, not all retailers are planning to commit
themselves to pricing their products  in euro from July 1, 2001, as was agreed upon in a convenant
directed at helping consumers in getting used to the euro. Preparation of firms is slow and many small-
to medium-sized firms expect to be able to convert to euro without any preparation at all. The one-
time euro-conversion cost is estimated by firms at Hfl 5 billion, of which Hfl 1 billion has been spent
already. Expected direct yearly euro-benefits amount to Hfl 7 billion.

Key-words: euro, EMU, euro-conversion
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1 INLEIDING

De EMU bevindt zich anno 2000 in een overgangsperiode. De ECB bepaalt het monetaire beleid, de

euro is de officiële rekeneenheid op de financiële markten en de girale euro is geïntroduceerd in het

betalingsverkeer. Maar de nationale valuta's bestaan nog, zij het als verschijningsvorm van de euro, en

de deelnemende landen moeten ruim anderhalf jaar wachten voordat de euromunten en -biljetten als

wettig betaalmiddel circuleren. Die chartale euro-introductie in januari 2002 en kort daarop de

verdwijning van de gulden zullen de definitieve monetaire eenwording beklinken.

Overheid, bedrijfsleven en huishoudens in Nederland hebben dus nog enige tijd om zich voor te

bereiden op de afschaffing van de gulden. Het is een uitdaging om die tijd optimaal te benutten. De

resultaten van de negende DNB-euro-enquête, die in dit rapport worden gepresenteerd en

geanalyseerd, kunnen daarbij helpen 1.

De opbouw van dit rapport is als volgt. De volgende paragraaf beschrijft kort de gevolgde

onderzoekmethode. Paragraaf 3 presenteert en analyseert de enquêteresultaten op het gebied van de

informatie en opinie over de EMU en de euro, alsmede de plannen en wensen met betrekking tot

betaalgedrag en prijsaanduiding. In paragraaf 4 komen het feitelijk gebruik van de euro in het

betalingsverkeer, het voorgenomen betaal- en omwisselgedrag van huishoudens en de plannen van de

detailhandel op het gebied van de chartale conversie aan de orde. Paragraaf 5 bespreekt de uitkomsten

ten aanzien van de voorbereiding van het bedrijfsleven op de afschaffing van de gulden. Paragraaf 6

gaat in op de verwachte kosten en inmiddels gerealiseerde baten van de monetaire eenwording en de

‘psychologische’ prijsstelling als gevolg van commercieel onaantrekkelijke afrondingsverschillen via

de vaste euro-omrekenkoers. Het rapport eindigt met een opsomming van de belangrijkste conclusies.

1 Voor de vorige enquête zie Prast, H.M. en A.C.J. Stokman, De euro in Nederland: uitkomsten van de achtste DNB-euro-
enquête, WO&E Onderzoeksrapport nr 580, De Nederlandsche Bank, mei 1999.
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2 ONDERZOEKMETHODE

Het onderzoek heeft plaatsgevonden door middel van telefonische enquêtering in de periode van 21

februari tot en met 3 maart 2000. Bij telefonische ondervraging vinden de gesprekken vanuit een

centrale locatie plaatsvindt waardoor een grote uniformiteit is gegarandeerd. Er zijn 750 gesprekken

gevoerd met particulieren van 18 jaar en ouder en 800 gesprekken met bedrijven. De methode van

steekproeftrekking is zodanig, dat de resultaten naar voor dit onderzoek relevante kenmerken

representatief zijn voor de volwassen bevolking respectievelijk het bedrijfsleven in Nederland. Voor

de particulieren zijn dit de individuele factoren geslacht, leeftijd, opleiding en sociale klasse (bepaald

door opleiding en beroep). Ten aanzien van het bedrijfsleven is er representativiteit naar grootteklasse

en bedrijfstak. In het onderhavige rapport wordt het bedrijfsleven qua grootte ingedeeld in kleinbedrijf

(bedrijven waarin 1-19 personen werkzaam zijn), middenbedrijf (20-99 personen) en grootbedrijf

(100+ personen). De branches waarnaar wordt uitgesplitst zijn  industrie, groothandel, detailhandel

(onderverdeeld in food en non-food), zakelijke diensten en overige (dat zijn onder meer de bouw-,

horeca- en automobielbranche). Het bankwezen is vanwege zijn speciale positie niet in de peiling

opgenomen. Er zijn in totaal 1404 particulieren en 2136 bedrijven benaderd. De respons bedraagt bij

de particulieren 63% en bij bedrijven 39%. Dit betekent, dat de respons onder bedrijven aanzienlijk is

toegenomen ten opzichte van verleden jaar (toen 29%). Dit zou te danken kunnen zijn aan een grotere

betrokkenheid van ondernemingen bij de euro nu de afschaffing van de gulden dichterbij komt.
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3 INFORMATIE EN OPINIE OVER DE EURO

Deze paragraaf geeft een beeld van de mate waarin huishoudens en bedrijven zich geïnformeerd

voelen over de EMU en de euro. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de daadwerkelijke kennis die zij

bezitten over de muntunie. Hierbij is aandacht voor zowel de geaggregeerde cijfers als voor de invloed

van achtergrondkenmerken van de respondenten. Dit laatste is van belang, omdat informatie over

eventuele significante verschillen in kennis tussen bevolkingsgroepen en binnen de bedrijvensector de

mogelijkheid biedt tot een hierop afgestemde informatievoorziening.

3.1  Euro-opinie

De eurosteun onder de Nederlandse bevolking was een jaar geleden groot. Vier op de vijf

Nederlanders zei de euro een aanvaardbare opvolger van de gulden te vinden, in de bedrijvensector

was dit 90% 2. In de jongste peiling geeft ruim 85% van de bedrijven en gezinnen aan, de euro-opinie

het afgelopen jaar niet te hebben bijgesteld. De gedaalde eurokoers heeft kennelijk niet geleid tot grote

twijfels over de EMU en de euro, al is van de 15% die wel van mening is veranderd tweederde minder

gunstig over de euro gaan denken. Voor het grootste deel schrijft men dit zelf toe aan de gedaalde

eurokoers, maar er is onder deze eurosceptici ook een niet gering percentage dat aangeeft te weinig

over de euro te weten. Spiegelbeeld daarvan is dat diegenen die de euro-opinie in gunstige zin hebben

bijgesteld dit voor een flink deel toeschrijven aan betere informatie. Beide resultaten sluiten aan bij het

gezegde 'onbekend maakt onbemind' dat ook uit de resultaten van de eerdere euro-enquêtes naar voren

kwam. Het is niet ondenkbaar dat de huidige conjunctuur de euro-opinie positief beïnvloedt. Het

ongunstige psychologische effect van een dalende eurokoers wordt dan kennelijk goedgemaakt door

de economische bloei en het uitblijven van prijsinstabiliteit in Nederland.

Nederland steekt wat de euro-opinie betreft gunstig af bij Duitsland, waar een recent opinieonderzoek

liet zien dat het vertrouwen in de euro sinds januari met 6% is gedaald 3. In Duitsland stond men altijd

al gereserveerd tegenover het opgeven van de eigen, sterke D-mark voor een eenheidsmunt die zich

nog moest bewijzen. De voortdurend dalende koers van de euro ten opzichte van de dollar heeft daar

vermoedelijk de toch al bestaande reserve aangewakkerd. Voor Nederland is echter de conclusie

gerechtvaardigd dat huishoudens en bedrijven nog steeds in overgrote meerderheid vertrouwen hebben

in de euro.

2 Zie voetnoot 1.
3 Gerapporteerd in Het Financieele Dagblad, Vertrouwen Duitsers in euro brokkelt snel af, 19 april 2000.
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3.2  Euro-informatie en - kennis

De massamediale eurovoorlichtingscampagne voor bedrijven en publiek is sinds januari 2000

geïntensiveerd, dit om het eurobewustzijn in Nederland te bevorderen. Achterliggende gedachte

daarbij is, dat dit de definitieve overgang op de euro in januari 2002 zal vergemakkelijken. Dit lijkt tot

dusverre helaas niet het gewenste effect te hebben gehad. Ten opzichte van de DNB-peiling van een

jaar geleden is het percentage Nederlanders dat zich voldoende geïnformeerd voelt over euro- en

EMU-zaken onder particulieren gedaald van 79 naar 72 en in de bedrijvensector constant gebleven. De

laagste sociale klasse (een classificatie gebaseerd op opleiding en beroep) voelt zich significant

minder, de hoogste significant meer dan gemiddeld geïnformeerd en bij de bedrijven is er een

positieve samenhang tussen bedrijfsgrootte en geïnformeerdheid. Dat het publiek zich minder

geïnformeerd voelt dan een jaar geleden kan komen doordat de vorige peiling kort na de EMU-start

plaatsvond. Het is ook denkbaar dat men een grotere behoefte heeft aan informatie nu de euro en EMU

een realiteit zijn en de verdwijning van de gulden aanstaande is. Echter, uit de enquête blijkt ook dat

de daadwerkelijke feitenkennis is afgenomen. Tabel 1 brengt de eurogeïnformeerdheid en -kennis van

de Nederlandse bevolking nu en een jaar geleden in beeld. Hieruit blijkt dat de kennis van het publiek

op alle fronten is afgenomen, terwijl een toename ervan in de rede zou liggen.

Tabel 1 Geïnformeerdheid en eurokennis van volwassen Nederlanders, 1999 en 2000 (naar sekse)
In procenten van totaal

Maart 1999 Maart 2000
____________ ______________________________________
totaal Man vrouw totaal
____________ ____________ ____________ __________

Voelt zich voldoende geïnformeerd 79 80* 64* 72
Kent eurokoers (2,20) 71 69* 61* 65
Kent startjaar chartale euro (2002) 77                   71                   70 70
Aantal EMU-landen (10, 11, 12) 46 32* 22* 27
Kent duur chartale overgangsfase (4 weken) nvt                   19                   18 17

Toelichting: * significant verschillend op 95% niveau

Ditmaal is voor het eerst gevraagd hoe lang men denkt nog met de gulden te kunnen betalen nadat de

euromunten en -biljetten zijn geïntroduceerd. Kennelijk zijn de meeste Nederlanders niet echt bezig

met deze vraag, wat ook blijkt uit het feit, dat er op dit punt geen significante kennisverschillen zijn

naar leeftijd, opleiding en sociale klasse. Desalniettemin leren de enquêteresultaten, dat hier in de

resterende anderhalf jaar een duidelijke taak ligt voor de voorlichtingscampagne. Dat betekent, dat er

over de hele linie meer voorlichting nodig is over de chartale conversie. Tabel 1 laat overigens zien dat
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vrouwen significant lager scoren dan mannen op twee van de vier kennisvragen, maar dat de kennis

van vrouwen wat betreft de chartale start en duale fase hetzelfde is als die van mannen.

De mate waarin men zich geïnformeerd voelt, zo blijkt uit multivariate analyse, is groter voor mannen

en hangt daarnaast positief samen met sociale klasse en feitelijke eurokennis (zie bijlagetabel 1.1).

Wat betreft feitelijke eurokennis laat de multivariate analyse zien dat sociale klasse de meest

significant verklarende factor is (zie bijlagetabel 1.2): hoe hoger de sociale klasse, hoe beter de kennis.

Om een beeld te krijgen van de manier waarop mensen aan de euro wennen is gevraagd, of zij

voorbeelden kunnen noemen van rekeningen en dergelijke waarop naast het gulden- ook het

eurobedrag is vermeld. De respons was hier groot. De helft van de ondervraagden noemt

bankafschriften, één op de vijf Nederlanders zegt wel eens een europrijs in winkels te zien, een even

groot aantal noemt banken en ruim één op de tien Nederlanders krijgt een salarisstrook met daarop een

eurobedrag. Er zijn hier geen saillante verschillen naar sekse, leeftijd of sociale klasse. Klaarblijkelijk

dringt deze vorm van gewenningsinformatie tot alle bevolkingsgroepen in dezelfde mate door. De

kennis over de eurokoers verschilt dan ook niet significant tussen de verschillende sociale klassen.

Wie zich wel ruim van tevoren op de introductie van de chartale euro en op de afschaffing van de

gulden moeten prepareren zijn de bedrijven. Dit geldt het meest voor de detailhandel. Tabel 2 brengt

de kennis van bedrijven in beeld, met speciale aandacht voor de detailhandel.

Tabel 2 Geïnformeerdheid en eurokennis bedrijven, detailhandel en totaal (maart 2000)
Percentage van betreffende sector

Detail (food) Detail (non-food) Totaal
_________________ __________________ ______________

Voelt zich voldoende geïnformeerd                            87                              84 86
Kent eurokoers (2,20) 47*                              55 63
Kent startjaar chartale euro (2002) 91* 85* 73
Aantal EMU-landen (10, 11, 12)                            38                              26 33
Kent duur chartale overgangsfase (4 weken) 35*                              29 22

Toelichting: * significant verschillend op 95% niveau

Opmerkelijk is de beperkte kennis onder bedrijven omtrent de eurokoers en het feit dat deze bij de

detailhandel significant lager is dan van het gemiddelde van bedrijven en zelfs van huishoudens. Dat

hangt wellicht samen met de oriëntatie van deze branche op het binnenland, die ertoe leidt dat men

nog niet met de euro te maken heeft in de bedrijfsvoering. Tegelijkertijd geeft het aan, hoe weinig men

in deze branche momenteel bezig is met zaken  als om- en dubbelprijzing.

Slechts één op de drie bedrijven weet dat er rond 11 landen aan de EMU deelnemen, waaruit

voorzichtig zou kunnen worden afgeleid, dat de monetaire eenwording op dit moment niet echt leeft in

ondernemend Nederland. Net als een jaar geleden weet driekwart van de bedrijven dat de chartale euro

in 2002 'op de markt' komt. Gelukkig is de detailhandel, de sector die hier het meest mee te maken zal
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krijgen, op dit punt meer dan gemiddeld geïnformeerd 4. Uit de multivariate analyse komt naar voren

dat de geïnformeerdheid vooral positief samenhangt met de mate waarin bedrijven reeds zijn

voorbereid op de komst van de chartale euro; wellicht is hier sprake van een wisselwerking. Ook voelt

de industrie zich significant beter geïnformeerd dan de andere bedrijfstakken. Bedrijfsgrootte en

kennis spelen hier nauwelijks een rol (zie bijlagetabel 1.4).

Onder de bedrijven is de kennis over de duale fase nauwelijks beter dan die van het publiek. Veel

bedrijven, ook in de detailhandel, denken dat de periode waarin chartale gulden en euro beide als

wettig betaalmiddel circuleren veel langer is dan inmiddels is afgesproken. Dat geldt zowel voor het

groot- als voor het midden- en kleinbedrijf, zoals duidelijk wordt uit Tabel 3, die de huidige kennis

vergelijkt met die van een jaar geleden, een en ander opgesplitst naar grootteklasse.

Tabel 3 Geïnformeerdheid en eurokennis bedrijven, naar bedrijfsgrootte
Percentage van betreffende sector

Kleinbedrijf Middenbedrijf Grootbedrijf
_______________ _______________ ______________
Maart
1999

 Maart
2000

Maart
1999

Maart
2000

Maart
1999

Maart
2000

_______ _______ _______ _______ ______ ______
Voelt zich voldoende geïnformeerd 85 85      93 92 92 97
Kent eurokoers (2,20-2,30) 87 78       90 88 98 81
Kent startjaar chartale euro (2002) 76 74 83 63 85 82
Aantal EMU-landen (10, 11, 12)       36 34        33 33 49 41
Kent duur chartale overgangsfase (4 weken) nvt 22          nvt 13 nvt 10

Zoals uit Tabel 3 blijkt, voelt het grootbedrijf zich beter geïnformeerd dan een jaar geleden, in het

midden- en kleinbedrijf is wat dit betreft geen verandering opgetreden. Om de kennis omtrent de

euro/guldenkoers te kunnen vergelijken met die van een jaar geleden zijn antwoorden van 2,20 tot

2,30 'goedgerekend', vandaar dat de hier genoemde kennis op dit punt groter is dan die in Tabel 2,

waar alleen een koers van 2,20 als juist antwoord werd aangemerkt.

Figuur 1 geeft een nader beeld van de door de detailhandel verwachte duale fase. Hieruit blijkt, dat

een groot deel van het bedrijfsleven de duur van de overgangsperiode aanzienlijk overschat. Hoewel

de detailhandel - gelukkig - duidelijk beter dan gemiddeld scoort, rekent bijna één op de drie bedrijven

in deze sector op een  overgangsperiode van 6 tot 12 maanden. Dit wekt verbazing, omdat  de branche-

4 Overigens - maar dat blijkt niet uit Tabel 2 - scoort de industrie hier significant slechter:  maar liefst 36% van deze
bedrijfstak denkt dat de euromunten en - biljetten er al in 2001 komen.
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organisaties zich indertijd sterk hebben gemaakt voor een korte duale fase. Kennelijk is het resultaat

van die inspanning nog niet overal doorgedrongen.

3.3  Conclusie

Waar we een jaar geleden constateerden dat ‘de ontwikkeling van de EMU-kennis na een trage

aanloop op dit moment bevredigend verloopt’ 5 moet nu de conclusie zijn dat er sindsdien geen

verdere voortgang is geboekt met de eurokennis in Nederland, integendeel. Natuurlijk, de vorige

enquête vond plaats kort na de EMU-start met alle publiciteit daaromheen. Maar aan de andere kant is

de overgang van de gulden op de euro inmiddels een jaar dichterbij. De  voorlichtingscampagne voor

bedrijven ging in 1999 onverminderd door en is sinds januari 2000 zelfs (voor zowel bedrijven als

huishoudens) geïntensiveerd. De tijd dringt, vooral voor de bedrijvensector. Bedrijven die

onvoldoende bekend zijn met zaken die de euroconversie raken lopen het risico dat zij te laat de

nodige inspanningen verrichten om straks in het eurobetalingsverkeer mee te kunnen doen.

5 Prast, H.M. en A.C.J. Stokman, De euro in Nederland: uitkomsten van de achtste DNB-euro-enquête, WO&E
Onderzoeksrapport nr 580, De Nederlandsche Bank, mei 1999, blz. 8.
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4 BETAAL- EN OMWISSELGEDRAG

Net als de afgelopen keren is ditmaal gevraagd naar het betaal- en omwisselgedrag rond de duale fase,

de fase waarin de gulden en de euro wettelijk in omloop zijn. Informatie hierover is van groot belang.

Immers, het terughalen van guldenmunten en -biljetten het in omloop brengen van euromunten en -

biljetten is een omvangrijke operatie die een groot beslag legt op logistieke capaciteit, mankracht en

materieel. Het gaat hier om een unieke gebeurtenis die een gedetailleerde voorbereiding vergt van alle

betrokkenen, niet in de laatste plaats van de Nederlandsche Bank zelf. Hoe meer zicht er is op de

plannen van het publiek en de  bedrijven, vooral de toonbankinstellingen, des te kleiner de

verrassingen waarvoor men zal komen te staan.

4.1  Betaal- en omwisselgedrag rond E-day

Net als in eerdere enquêtes is gevraagd wat men denkt te gaan doen met de guldenmunten en -biljetten

die men eind 2001 in huis heeft. De resultaten zijn weergegeven in Tabel 4, die bovendien de

uitkomsten van deze vraag laat zien uit de twee voorgaande enquêtes. Ditmaal is voor het eerst

gepeild, of huishoudens van plan zijn de Nederlandse munten die men tegen die tijd in huis heeft al

vóór 1 januari 2002, dat wil zeggen voordat de chartale euro in omloop is, te storten op een

betaalrekening, mits dit gratis zal zijn. Hierop antwoord 18% bevestigend. Slechts 6% is evenwel van

plan een eurobetaalrekening te openen voordat E-day aanbreekt.  Van degenen die pas in januari 2002

hun guldens de deur uitdoen is een kleinere groep dan een jaar geleden van plan deze bij de banken

om te wisselen, maar dat heeft wellicht te maken met de nu gesuggereerde mogelijkheid dit reeds in

2001 te doen. Tabel 4 laat zien dat de voorkeur voor het eerst opmaken van guldens vergeleken bij een

jaar geleden is toegenomen. Daar tegenover staat een daling van het percentage huishoudens dat rond

1 januari 2002 met de guldens naar de bank gaat.

Uit multivariate analyse van het geplande omwissel- en betaalgedrag komt een aantal significante

samenhangen naar voren (zie bijlagetabel 1.3). Naarmate men jonger is gaat men vaker afwisselend

met guldens en euro's betalen. Ouderen en diegenen die op de hoogte zijn van de duale fase wisselen

vaker hun guldens in bij de bank in 2002 in plaats van er in de winkel mee te betalen. En naarmate

men tot een hogere sociale klasse behoort is de kans groter dat men de guldens opmaakt in de winkel

in plaats van deze in te leveren bij de bank. Verder blijkt de kennis over de duur van de chartale fase

van belang: wie weet dat deze vier weken bedraagt maakt liever eerst guldens op in de winkel in plaats

van afwisselend in gulden en euro te betalen. Tenslotte blijkt er een effect van het aantal guldens dat

men op zak heeft: hoe meer munten in de portemonnee, des te kleiner de wens om deze bij de bank om

te wisselen in plaats van er mee in de winkel te betalen. Deze variabele heeft echter geen invloed op

het al dan niet afwisselend in gulden en euro betalen.



- 9 -

In de vorige paragraaf is gebleken, dat de kennis over de duur van de chartale fase nog beperkt is.

Naarmate men hierover beter geïnformeerd raakt zal men eerder van gulden- op eurobetalingen willen

overstappen, hetgeen vanuit logistiek oogpunt gunstig is. Gezien de fluctuaties in de beantwoording

van deze vraag is het zaak de plannen van het publiek op dit terrein te blijven volgen.

Tabel 4  Gepland betaalgedrag na introductie eurobankbiljetten en munten
 In procenten van totaal

September 1998 Maart 1999 Maart 2000
______________ ______________ ______________

Eerst guldens opmaken, dan met euro betalen 42 25                         32
Afwisselend met euro en guldens betalen 9 19                         12
Guldens in één keer bij bank omwisselen 46 48 40a)

Weet niet/geen opgave 4 7                         16

100 100                     100

Toelichting: a) waarvan rond de helft in reeds in december 2001.

Met het oog op de logistiek rond de chartale omwisseling is aan particulieren gevraagd een indicatie te

geven van het aantal Nederlandse munten en bankbiljetten in hun portemonnee. Ruim één op de vijf

Nederlanders heeft minder dan 6 munten op zak, één op de drie heeft er tussen de 6 en 10 in de

portemonnee, bijna een kwart loopt met 11 tot 20 munten rond en 15% heeft meer dan 20 Nederlandse

munten contant op zak. Verder hebben twee op de vijf Nederlanders niet meer dan twee bankbiljetten

in de portemonnee, 44% draagt er 3 tot 5 bij zich en heeft 13% een beurs gevuld met meer dan 5

bankbiljetten. Omdat er geen bovengrens was gegeven kan het gemiddelde aantal munten

respectievelijk bankbiljetten dat de volwassen Nederlander in zijn zak heeft niet bepaald worden.

Uitgaande van een (min of meer willekeurige) bovengrens van 30 munten en veronderstellend dat de

7% die hier geen antwoord gaf niet afwijkt van het gemiddelde, zouden we komen op een gemiddeld

aantal van rond 11 munten per Nederlandse portemonnee. Als we dezelfde procedure toepassen op de

bankbiljetten maar deze maximeren op een aantal van 15 heeft de gemiddelde Nederlander rond 4

biljetten op zak.

Mede van invloed op de snelheid waarmee de gulden uit de roulatie verdwijnt gedurende de duale

fase, is de wijze waarop ondernemers hun wisselgeld teruggeven, met name in de detailhandel. Voor

een deel lost het probleem zich vanzelf op, omdat winkelier netto-uitgevers van wisselgeld zijn, en zij

gedurende de duale fase bij de banken geen guldenmunten kunnen krijgen. Echter, het is

vanzelfsprekend dat door alleen eurowisselgeld uit te betalen de gulden nog sneller uit de roulatie zal

zijn, hetgeen de gehele chartale omwisseloperatie zal vergemakkelijken. Op de vraag hoe bedrijven

hun wisselgeld zullen terugbetalen, antwoordde een op de drie bedrijven alleen in euro terug te geven,

waarbij zich weinig verschillen naar bedrijfstak voordoen. Ongeveer 30% van de bedrijven gaat
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afwisselend in euro en gulden wisselgeld terug geven, waarbij dit percentage zelfs significant hoger

ligt voor de detailhandel, namelijk 40% van de detailhandel geeft hier aan terug te willen geven in

gulden en euro. Multivariate analyse laat een significante, positieve samenhang zien tussen

geïnformeerdheid, bedrijfsgrootte en kennis enerzijds en terugbetalen van wisselgeld in euro

anderzijds (zie bijlagetabel 1.5).

4.2  Gebruik van de girale euro

De girale euro in het niet-zakelijke betalingsverkeer is weliswaar technisch geboren, maar hij leeft nog

niet echt. Net als een jaar geleden wil de overgrote meerderheid van de Nederlandse huishoudens -

rond 80% - pas een eurorekening openen als de chartale eenheidsmunt zijn intrede heeft gedaan. Dit is

begrijpelijk, aangezien de doorsneeconsument vóór die tijd nog geen praktisch nut heeft van omzetting

van een gulden- in een eurorekening in termen van gebruiksgemak cq als ruilmiddel, rekeneenheid of

vermogensbewaarmiddel.

Uiteraard gebruiken alleen bedrijven, waarvan de administratie al geheel of gedeeltelijk op de euro is

overgegaan, de euro in het betalingsverkeer. Volgens de jongste enquête is rond één op de tien kleine

ondernemingen (deels) op de euro overgestapt, in het middenbedrijf is dat voor rond een kwart van de

bedrijven het geval en van de grote bedrijven, tenslotte, administreert één op de vijf ondernemingen

reeds in euro. Van de bedrijven die reeds administreren in euro, zegt 17% van toeleveranciers en

afnemers te verlangen dat ze in euro factureren respectievelijk betalen, dat is dus ruim 2% van het

totale bedrijfsleven. Er zijn daarbij geen grote verschillen naar bedrijfsgrootte of branche. Daarbij

moet men evenwel bedenken dat het hier gaat om dat deel van de totale bedrijvensector dat reeds op

euroadministratie is overgestapt, en daarin zijn grote bedrijven oververtegenwoordigd. Nog eens één

op de vier bedrijven geeft de voorkeur aan eurogebruik, maar vereist dit niet. Een ruime meerderheid

van de bedrijven - bijna 60% - staat op dit moment onverschillig tegenover het gebruik van gulden dan

wel euro in het zakelijke betalingsverkeer. Overigens blijft het feitelijk gebruik van de euro door

ondernemingen tot nu toe steeds achter bij wat bedrijven in enquêtes aangaven. Zo blijkt uit recente

gegevens van het Ministerie van Financiën, dat minder dan 1% van de zakelijke eurobetalingen en

BTW-aangiftes in euro geschiedt. Gegevens van enkele grote banken in Nederland laten zien, dat het

eurogebruik sterk verschilt tussen grote, internationaal opererende ondernemingen enerzijds en het

midden- en kleinbedrijf anderzijds. Zo heeft van de grote bedrijven tussen de 6 en 15 procent een

eurobetaalrekening, van het midden- en kleinbedrijf is dat tussen de 0,6 en 1,8 procent.
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4.3  Voorverkoop van consumentenpakketjes euromunten

Zoals gezegd is rond één op de vijf respondenten van plan de Nederlandse guldens al in 2001

(waarschijnlijk december 2001) - te storten op een betaalrekening. Hoe meer men dit doet, des te

kleiner is de problematiek van grote hoeveelheden door  toonbankinstellingen  in te nemen

guldenmunten in januari 2002. Om dat proces verder te vergemakkelijken is inmiddels door betrokken

marktpartijen het idee geopperd, het publiek reeds in december 2001 van euromunten te voorzien. Het

zou daarbij gaan om een beperkte 'voorverkoop', namelijk per persoon één pakketje euromunten ter

waarde van 25 gulden. Bijkomend voordeel zou zijn, dat dit pakketje de consument helpt aan de

euromunten te wennen. Uiteraard is het welslagen van een dergelijk plan afhankelijk van de

bereidheid van consumenten om zo'n buideltje euromunten aan te schaffen en de bereidheid van de

intermediairs - banken, warenhuizen, supermarkten en andere winkels de zich hierbij willen aansluiten

- deze te verspreiden. Wat dat eerste betreft stemmen de enquêteresultaten tot tevredenheid: maar liefst

41% van de respondenten wil het consumentenpakket aan euromunten zeker aanschaffen, nog eens

20% zegt dat misschien te zullen doen. Er zijn hier geen significante verschillen naar sociale klasse,

hetgeen suggereert dat het ook voor lagere inkomensgroepen geen onoverkomelijk financieel

probleem is om in de dure decembermaand euro's in te kopen, ook al kan daar dan nog niet mee

betaald worden. Degenen die niet bereid zijn tot vooraanschaf zouden, zo leren de enquêteresultaten,

evenmin een pakketje ter waarde van een tientje aan euromunten kopen, hetgeen de gedachte dat de

aanschafkosten geen probleem zijn bevestigt.

Wat het publiek betreft is het plan om in december 2001 alvast een voorproefje van de euro te

verspreiden dus geen probleem. In hoeverre warenhuizen en supermarkten aan deze bevoorrading met

euromunten willen meewerken is uit de enquête niet met volledige zekerheid vast te stellen. De

steekproef maakt namelijk geen onderscheid tussen supermarkten en warenhuizen enerzijds en overige

winkels anderzijds. Van de gehele detailhandel zegt rond de helft niet zonder vergoeding mee te willen

werken aan de voorverkoop, ruim één op de drie winkels is daartoe wel bereid en de rest weet het nog

niet. Er is daarbij wel een significant verschil tussen food- en non-food winkels: de bereidheid van de

eerstgenoemde groep, waartoe de supermarkten behoren, is significant groter, namelijk ruim 50% 6.

Tabel 5 geeft een beeld van de bereidheid tot distributie van euromunten in december 2001 naar

grootteklasse. Uit deze opsplitsing blijkt, dat veel kleine bedrijven hier niets voor voelen, terwijl bijna

6 Tot de steekproef behoren slechts twee winkels met meer dan 100 werknemers, en dat kunnen niet anders dan warenhuizen
zijn; die zijn beide bereid de europakketjes te distribueren, maar dit resultaat is niet met zekerheid betrouwbaar voor alle
warenhuizen in Nederland.
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Tabel 5  Bereidheid detailhandel om in december 2001 pakketjes euromunten te verspreiden, naar grootteklasse
en assortiment

Bedrijfsgrootte (in werknemers) Subbranche
____________________________________________ _____________________________
1-19 20-99 100+ Food Non-food
_____________ _____________ _____________ _____________ _____________

Ja                      35                     36 100 51* 32*
Nee 49* 21* - 31*                     52
Weet niet/ geen
antwoord

                    16                     43 -                     18                     16

Toelichting: *  verschilt significant op 95% niveau

de helft van de middelgrote winkels nog niet weet wat te gaan doen. Het is bekend, dat de detailhandel

grote bezwaren heeft tegen dit consumentenpakketje euromunten. Maar die is inmiddels een 'fait

accompli'. Natuurlijk kost het winkeliers in december 2001 tijd en moeite om deze euromunten te

verhandelen. Daar staat tegenover, dat de chartale omschakeling in januari 2002 hierdoor, ook voor

hen, soepeler zal verlopen. De sterkste schouders - banken en warenhuizen -  zijn bereid de zwaarste

lasten te dragen. Maar van hen kan niet verwacht worden, dat zij voor de overige winkels een

'shoulder to cry on' zijn als die in januari 2002 problemen met de omwisseling krijgen. Al met al zijn

de resultaten aanleiding voor de brancheorganisaties en de eurovoorlichters om deze doelgroep nader

te informeren. Toekomstige peilingen zullen uitwijzen, welke kant de neuzen dan op zullen wijzen.

4.4 Conclusie

De plannen van consumenten ten aanzien van het betalen en omwisselen in december 2001 en 2002

zijn aan fluctuaties onderhevig. Naarmate er meer kennis over de duale fase komt zal duidelijk worden

wat men uiteindelijk gaat doen met resterende Nederlandse munten en biljetten. De mogelijkheid tot

aanschaf van het euromuntenpakketje slaat duidelijk aan bij het publiek, maar de kleine en

middelgrote detailhandel moet aan dit idee nog wennen. De girale euro wordt nog weinig gebruikt in

het zakelijke betalingsverkeer, wellicht een teken dat ondernemend Nederland nog overwegend in

guldens denkt en doet.
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5 DE VOORBEREIDING VAN HET BEDRIJFSLEVEN

5.1  Voortgang van de voorbereiding

In de enquête van een jaar geleden werd geconstateerd, dat de voorbereiding van het bedrijfsleven op

de chartale euro-invoering en de afschaffing van de gulden gestaag toenam. We zijn inmiddels een jaar

verder en er is in de afgelopen maanden van verschillende kanten bezorgdheid geuit over de

vermeende eurotraagheid van de bedrijvensector in Nederland 7. In de jongste enquête is uitgebreider

en dieper dan in het verleden ingegaan op de voorbereidingen door het bedrijfsleven. Op grond van de

uitkomsten moet helaas worden geconcludeerd, dat het bedrijfsleven in Nederland inderdaad een

zekere mate van euroluiheid vertoont.

Figuur 2 geeft een overzicht van de ontwikkeling in de tijd van de gemiddelde voorbereiding van

bedrijven op de euroconversie op 1 januari 2002. Daarbij is de bedrijvensector opgedeeld naar

grootteklasse. Figuur 2 suggereert, dat het  voorbereidingstempo is afgenomen, immers tussen de

huidige en de vorige enquête zat een periode van een jaar, terwijl de frequentie van de eerdere

enquêtes halfjaarlijks was. Het is echter ook denkbaar, dat (sommige) bedrijven tot de slotsom zijn

gekomen dat er meer valt voor te bereiden dan men in het verleden dacht. Hierop duidt ook de daling

van de gemiddelde voorbereiding in het grootbedrijf 8.

Van de categorie die voor meer dan de helft is geprepareerd is inmiddels overigens een groter gedeelte

dan voorheen vrijwel helemaal klaar met de eurovoorbereidingen. In het kleinbedrijf gaat het hierbij

om 14% van het bedrijfsleven, in het middenbedrijf zegt één op de vier bedrijven helemaal euroklaar

te zijn en in het grootbedrijf geldt dat voor één op de vijf ondernemingen.

Opsplitsing naar branche laat zien, dat de detailhandel (non-food) significant achterloopt bij de rest

van het bedrijfsleven: maar liefst vier op de tien bedrijven in deze subsector hebben nog niets aan de

voorbereiding gedaan, waaruit naar voren komt dat er nog nauwelijks vraag is naar aangepaste

betaalautomaten. Het is echter denkbaar, dat de aanschaf van eurogeschikte apparatuur is

gecombineerd met die noodzakelijk voor de millenniumovergang. Immers, veel bedrijven gaven in het

verleden aan een deel van de eurovoorbereiding te zullen combineren met hun aanpassingen in

verband met het nieuwe millennium 9. Of dit ook daadwerkelijk is gebeurd is echter de vraag. Uit

7 Zie bijvoorbeeld De Telegraaf, 16 februari 2000, Bedrijven nog lang niet klaar voor chartale euro, NRC Handelsblad, 28
maart 2000, De eurohype komt eraan.
8 Dat zou tevens een verklaring kunnen zijn voor de lichte stijging  van de geraamde invoeringskosten (zie paragraaf 6).
9 Van het bedrijfsleven in zijn totaliteit zei in maart 1998 60%  de voorbereidingen voor beide gebeurtenissen (deels) te
willen combineren. Zie H.M. Prast en A.C.J. Stokman, De DNB-eurobarometer aan de vooravond van de EMU,
Onderzoeksrapport WO&E nr 538, april 1998.
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recent onderzoek van de Europese Commissie is namelijk gebleken, dat slechts een half procent van

de Nederlandse ondernemingen het IT-systeem heeft aangepast aan de euro. De Commissie is vooral

bezorgd over de invoering van de euromunten en -biljetten door het midden- en kleinbedrijf 10.

Juist vanwege de bestaande zorg over een gebrek aan eurodynamiek van de bedrijvensector is ditmaal

in de enquête dieper op dit vraagstuk ingegaan.  Tabel 6 geeft, voor bedrijven die voor 15% of minder

zijn voorbereid - en dat zijn er drie op de tien - een overzicht van de redenen waarom men nog geen of

weinig voorbereiding heeft getroffen. Er is in het verleden wel geopperd, dat de eurovoorbereidingen

op een laag pitje stonden omdat bedrijven eerst de millenniumwisseling achter de rug wilden hebben.

Uit de antwoorden blijkt echter, dat dit geen heeft gespeeld. Er zijn twee andere veelgenoemde

redenen waarom men de eurovoorbereiding voor zich uitschuift: 'voorbereiden heeft nog geen nut', en

'er hoeft niet veel te gebeuren'. Dat laatste motief wordt overigens vooral door het kleinbedrijf

aangevoerd.

Tabel 6 Waarom heeft u nog niet veel voorbereidingen voor de euro-invoering getroffen?
In procenten van totaal

Reden: Percentage
_____________________________ ___________
Nog geen nut/pas in laatste jaar 55
Er hoeft niet veel te gebeuren 33
Eerst millennium problematiek 0
Te druk, nog geen tijd voor 4
Weet niet/geen antwoord 7

100

 Toelichting: a) Vraag alleen gesteld aan de bedrijven die voor minder dan  15% klaar zijn met de eurovoorbereiding,   

10 Het Financieele Dagblad, 23 maart 2000.
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Op dit vlak zijn er geen opvallende verschillen naar grootte of branche. Hieruit kan worden afgeleid,

dat de detailhandel niet het gevoel heeft zich meer op de chartale conversie te moeten voorbereiden

dan de andere sectoren., terwijl juist deze sector straks direct en veelvuldig met de in klinkende

euromunt betalende klant geconfronteerd zal worden.

Zoals is gebleken in paragraaf 3 overschatten bedrijven de duur van de duale fase. Het is goed

denkbaar, dat het uitstelgedrag van de ondernemingen deels aan kennisgebrek is te wijten. Dit wordt

bevestigd in de multivariate analyse (zie bijlagetabel 1.6). Deze toont namelijk aan dat bedrijven die

meer feitenkennis bezitten omtrent eurogerelateerde zaken significant beter zijn voorbereid op de

komst van de euro. Hieruit valt af te leiden dat gerichte voorlichting en kennisoverbrenging de mate

van voorbereiding positief kunnen beïnvloeden. Verder valt op dat bedrijven die reeds een plan van

aanpak hebben klaarliggen (zie ook paragraaf 5.2) of inmiddels zijn overgestapt op een administratie

in euro meer voorbereidingsactiviteiten hebben ondernomen. Bovendien, wat al eerder opgemerkt is,

de detailhandel (non-food) springt er negatief uit. Bedrijven in deze sector behoren significant vaker

tot de groep die slechts voor minder dan helft is voorbereid.

Overigens zal duidelijk zijn dat bedrijven ongeacht de duur van de overgangsfase de euro vanaf

januari 2002 als wettelijk betaalmiddel dienen te accepteren. Dat vergt voorbereiding, niet alleen op

het chartale vlak maar ook omdat betaalautomaten tegen die tijd gereed moeten zijn voor de euro. Er

dreigt inmiddels al een knelpunt rond de ombouw van betaalautomaten. Tussen nu en januari 2002

ruim 150.000 betaalautomaten euroklaar gemaakt worden. Dat is haalbaar als de detailhandel vóór 1

juli 2000 orders daartoe plaatst. Volgens FENIT, de IT-brancheorganisatie, geven retailers echter nog

nauwelijks opdracht aan de hard- en softwareleveranciers om hun terminals eurogeschikt te maken.

5.2  Planning van het bedrijfsleven

Voor zover bedrijven die nog (bijna) niets concreet hebben gedaan wel een interne duidelijk

gefaseerde planning zouden hebben klaarliggen zou dat de uit de cijfers naar voren komende zorg

enigszins nuanceren. Daarom is aan alle bedrijven, dus ook aan diegenen die reeds concrete stappen

hebben gezet, gevraagd of men een plan van aanpak ter voorbereiding voor de overgang op de euro

heeft klaarliggen. Bijna 70% van het grootbedrijf, rond de helft van het middenbedrijf en één op de

vier kleine ondernemingen hebben inderdaad zo'n planning. Aan de bedrijven die nog geen plan van

aanpak hebben is gevraagd of men dat in de toekomst gaat opstellen en zo ja, wanneer. De resultaten,

opgesplitst naar bedrijfsgrootte, zijn weergegeven in Tabel 7, zijn voor wat de kleine bedrijven betreft

weinig hoopgevend.
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Tabel 7  Heeft u een plan van aanpak voor de euro-overgang of gaat u dit opstellen?
In procenten van betreffende grootteklasse

Kleinbedrijf Middenbedrijf Grootbedrijf
_________ ___________ _________

Heeft al een plan 26* 48* 68*
Stelt dit jaar plan op                                    12 27*                                    15
Stelt in 2001 plan op                                    11                                      6                                      15
Gaat geen plan opstellen                                   44 17*                                        1*
Weet niet                                     7

                                100
                                     2
                                 100

                                     1
                                 100

Toelichting:* verschilt significant op 95% niveau

Er blijkt namelijk, dat 44% van de kleine en 17% van middelgrote ondernemingen in Nederland

denken de euroconversie zonder enige planning te kunnen doorvoeren. Dat van de bedrijven met meer

dan 100 werknemers de meerderheid al een conversieplan heeft en de rest dit wil gaan opstellen is

mooi. Echter, vijftien procent van de ondernemingen in deze grootteklasse stelt het maken van een

planning uit tot 2001, wat zou kunnen betekenen dat het nemen van daadwerkelijke maatregelen in

deze bedrijven pas op het laatste nippertje gebeurt.

De detailhandel zal door het contact met de betalende consument het meest direct en veelvuldig te

maken krijgen met de overgang op euromunten en -biljetten en de inname van de chartale gulden. Dat

deze sector nog niet zoveel heeft gedaan valt te verklaren uit het feit dat de girale euro-invoering van

januari 1999 niet van invloed is geweest op toonbankbetalingen. Als de euro straks de gulden als

wettig betaalmiddel opvolgt zullen winkels dat direct merken en zal hun bedrijfsvoering daarop

moeten zijn ingesteld. Er zijn in deze branche wijzigingen nodig die een zorgvuldige voorbereiding

vergen, denk aan de aanpassing van betaalautomaten. Uit opsplitsing naar bedrijfstak blijken geen

significante verschillen; ruim zeventig procent van alle vestigingen ontbeert een plan van aanpak. Wat

betreft de voornemens om een plan te gaan opstellen verschillen de food- en de non-food sector

significant. Meer dan de helft van de winkels in de non-food gaat helemaal niet plannen, in de food-

sector is dat 38%.

Om plannen te kunnen maken moet een bedrijf natuurlijk een idee hebben op welke terreinen er

aanpassing en dus voorbereiding nodig is. Desgevraagd weet 30 procent van alle bedrijven geen enkel

terrein te noemen. De detailhandel scoort hier niet beter of slechter dan de overige bedrijfstakken,

maar noemt wel significant vaker de aanschaf van apparatuur en het aanpassen van de prijzen als

gebieden waarop de euroconversie moet worden voorbereid. Een door de andere bedrijfstakken

veelgenoemd terrein van voorbereiding is de financiële administratie.
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Er is de laatste tijd wel geopperd, dat er een tekort aan IT-personeel ten behoeve van de euroconversie

kan gaan ontstaan door opkomst van de e-commerce. Het bedrijfsleven zelf geeft de IT in elk geval

geen prioriteit waar het de gulden-euro omwisseling betreft: slechts 4% noemt software als terrein van

eurovoorbereiding. In het midden- en kleinbedrijf bespreekt slechts 2% de aanstaande conversie met

een IT-adviseur, in het grootbedrijf is dat 19%. En dat kan niet zijn omdat men de nodige maatregelen

al heeft genomen. Bovendien, volgens adviesbureau Ernst en Young zijn veel softwarepakketten nog

niet klaar om de euro als basisvaluta te hanteren en kan dat vooral voor kleine bedrijven een probleem

gaan vormen 11.

De IT-aanpassingen en de overgang op een boekhouding in euro's hangen in principe sterk met elkaar

samen. In het kleinbedrijf is één op de 10 bedrijven op de euro overgeschakeld, een kwart van het

middenbedrijf voert een boekhouding in euro en in het grootbedrijf is dat 19 procent. In paragraaf 4

bleek dat overgang naar een boekhouding in euro niet betekent, dat het bedrijf ook de euro als

betaalmiddel gebruikt. Dat geldt zeker voor het midden- en kleinbedrijf. De helft van het kleinbedrijf

gaat pas op 1 januari 2002 over, rond een kwart van het middenbedrijf stelt de aanpassing van de

boekhouding tot het laatste nippertje uit en zelfs in het grootbedrijf is nog altijd één op de zeven

bedrijven niet van plan om voor 1 januari 2002 de boekhouding aan te passen. Figuur 3 geeft van dit

laatste een overzicht.

11 Het Financieele Dagblad, 23 maart 2000.
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5.4  Dubbele prijzen

Uit eerdere enquêtes kwam naar voren, dat het publiek grote behoefte heeft aan dubbele prijzen op de

producten al voordat de chartale euro er is: hoe eerder, hoe liever. Ook bleek, dat de detailhandel in

Nederland relatief laat was met het europrijzen van artikelen in de winkels. Instanties als het Nationaal

Forum voor de introductie van de euro (NFE) beschouwen europrijskaartjes als belangrijk onderdeel

van de eurogewenning. In 1999 hebben de Consumentenbond en de detailhandel een convenant

gesloten over de gewenningsinformatie. Een onderdeel daarvan is dat detailhandelsorganisaties het

geven van eurogewenningsinformatie en dubbele prijsaanduiding in de periode 1999-2002 zullen

bevorderen. Bovendien hebben de brancheorganisaties van de detailhandel zich in dit convenant

gecommitteerd aan dubbele prijzen op de producten in de winkels vanaf 1 juli 2001 tot en met 31

januari 2002. De enquête heeft gepeild, wanneer bedrijven, zowel de detailhandel als de overige

ondernemingen, aan eurobeprijzing zullen beginnen. Voorafgaand aan de vraag werd aangegeven dat

Tabel 8  Start dubbele prijsaanduiding door bedrijven, detailhandel en totaal

Reeds mee begonnen Januari 2001 Juli 2001 2002 Weet niet
_________________ ____________ ___________ _________ ____________

Detailhandel  (non-food) 27 21 29* 16 7
Detailhandel  (food) 20 31                19 20 10
Bedrijfsleven (totaal) 28 23                20 18 10

Toelichting: * significant verschillend op 95%-niveau

het convenant voorziet in een start van de dubbele beprijzing op uiterlijk 1 juni 2001. De resultaten

zijn weergegeven in Tabel 8. Daaruit blijkt, dat rond de helft van de bedrijven vóór de uiterste datum

van 1 juli 2001 dubbele prijskaartjes aan de producten zal hangen. Echter, tegen de 20 procent van de

bedrijven, ook in de detailhandel, zal in afwijking van hetgeen in het convenant is overeengekomen

pas op 1 januari 2002 europrijzen op de producten aangeven. In de vraagstelling was het convenant

genoemd, bij de beantwoording was men dus op de hoogte van de in dit verband belangrijke datum

van 1 juli 2001. Eén op de 10 bedrijven nog niet wanneer men met dubbelprijzen gaat beginnen.

Opvallend is overigens, dat juist bedrijven die zich goed geïnformeerd voelen significant vaker zeggen

pas in januari 2002 te gaan europrijzen. Misschien zal deze groep zich door de concurrentie

genoodzaakt zien hun producten alsnog eerder te europrijzen dan ze nu van plan zijn. Ondertussen rust

op de voorlichtende instanties en de brancheorganisaties de taak, de bedrijven van de noodzaak tot

tijdige europrijsaanduiding te overtuigen. Dat is in het belang van de consument, maar ook van de

bedrijven zelf. Natuurlijk brengt dubbel prijzen voor het individuele bedrijf directe kosten met zich

mee, terwijl de baten - eerdere eurogewenning en daardoor een soepeler overgang in januari 2002 -

veeleer indirect zijn en aan alle bedrijven toevallen. Des te belangrijker is het om free-rider gedrag

hier te ontmoedigen en ondernemend Nederland ervan te overtuigen dat vele handen licht werk
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maken. Dat vindt ook voorzitter Kolkman van het Hoofdbedrijfschap Detailhandel, die het in een

recente publicatie aldus formuleert: ‘Een goed voorbereide klant staat straks niet eindeloos te dubben

in onze winkels en aan onze kassa's… . en hoeft niet àlles meer te vragen. Kortom, het naleven van het

convenant scheelt ons uiteindelijk allemaal tijd, geld en moeite’12.

5.5  Conclusie

Het voorbereidingstempo van het bedrijfsleven op de definitieve overgang op de euro laat te wensen

over. Zorgwekkend is ook, dat veel bedrijven geen plan van aanpak hebben klaarliggen en zelfs niet

voornemens zijn er een te gaan opstellen. De beperkte voorbereiding, zo geven de bedrijven zelf toe,

heeft niets te maken met de drukte rond de millenniumovergang. 'Komt tijd, komt raad' lijkt het verre

van slagvaardige devies. Maar ruim anderhalf jaar voor de chartale invoering kunnen bedrijven zich

niet permitteren nog meer tijd te verliezen.

12 Hoofdbedrijfschap detailhandel, Projectgroep Invoering Euro, Naar Euro, April 2000



- 20 -

6 KOSTEN EN BATEN VAN DE EMU

6.1  Invoeringskosten van de euro

De omschakeling van de gulden op de euro brengt voor het Nederlandse bedrijfsleven eenmalige

kosten met zich mee. Deze invoerings- en voorbereidingskosten staan centraal in veel van de

berichtgeving omtrent de euroconversie, zeker nu de datum van de chartale invoering nadert 13.

Inmiddels is de euro ruim een jaar geleden geïntroduceerd en heeft een deel van het bedrijfsleven al

concrete voorbereidingen getroffen. Het zicht op de omvang van de conversiekosten wordt daarmee

steeds scherper. In de berekening van de totale invoeringskosten wordt ditmaal onderscheid gemaakt

tussen de reeds gemaakte kosten en de bedragen die het bedrijfsleven denkt nog te gaan uitgeven aan

de euro-conversie. Met de nodige voorzichtigheid kunnen hieruit dan de (verwachte) totale

invoeringkosten voor het Nederlandse bedrijfsleven worden berekend. Op grond van de resultaten van

de jongste enquête kunnen deze eenmalige kosten geraamd worden op rond 5,5 miljard gulden,

exclusief de kosten gemaakt door het bankwezen en overheid en dergelijke. Deze meest recente

raming ligt daarmee dicht in de buurt van wat de europeilingen in het verleden aan verwachte kosten

lieten zien.

Tabel 9 toont de geschatte invoeringskosten van de euro naar sector en trekt een vergelijking met de

voorgaande enquête van 1999. Opvallend is dat in vergelijking tot de vorig jaar gehouden enquête de

invoeringskosten nu duidelijker hoger worden ingeschat. Dit zou een gevolg van het feit kunnen zijn

Tabel 9  Invoeringskosten van de euro per sector
(In miljarden guldens)

Maart 1999 Maart 2000
_________ _________

Industrie              0,5               0,5
Groothandel              0,6               1,0
Detailhandel              1,0               1,1
Zakelijke diensten              1,1               0,8
Overige (excl. Banken)              1,3               1,9

_________ _________
Totaal              4,5               5,3

13 Zie bijvoorbeeld Het Financieele Dagblad, 23 maart 2000, Nieuwe economie creëert europrobleem, De Telegraaf, 28
januari 2000, Invoering euro tot 5 keer duurder dan eeuwwisseling.
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dat gezien de naderende deadline van 1 januari 2002, bedrijven, ondanks hun weifelende houding om

tot actie over te gaan, een betere inschatting van de eurokosten kunnen geven omdat enerzijds meer

informatie vrijkomt, en anderzijds het besef doordringt dat nog veel moet gebeuren. Vooral in de

groothandel en de overige bedrijven zijn de kosten flink in opwaartse richting bijgesteld.

Het door ons ingeschatte bedrag aan invoeringskosten van ruim vijf miljard gulden staat in schril

contrast met de resultaten van een onlangs door KPMG onlangs verricht onderzoek. KPMG becijferde

dat de invoeringskosten van de euro drie- tot vijfmaal zoveel investeringen zouden vergen als het

millenniumprobleem, dat voor Nederland alleen al op zo'n slordige 20 miljard gulden werd geraamd14.

Een belangrijk verschil ligt in de interpretatie van prijstransparantie: in het KPMG onderzoek wordt

prijstransparantie veel meer als langetermijn kostenpost aangeduid, terwijl bedrijven in de DNB-

enquête de toegenomen prijstransparantie juist als één van de terreinen aangeven (zie ook paragraaf

6.2), waar baten kunnen worden behaald of zelfs reeds zijn geïncasseerd. Natuurlijk is het zo dat

lagere prijzen bij gelijkblijvende vraag en kosten winstmarges onder druk kunnen zetten, maar zal de

toegenomen prijstransparantie ook een goedkopere inkoop mogelijk maken en vergrootte afzetmarkten

creëren. Nederlandse bedrijven gaan klaarblijkelijk uit van dit laatste en verwachten dat hun

concurrentiepositie als gevolg van de toegenomen prijstransparantie zal verbeteren. Een ander verschil

betreft de uitgaven aan IT, die in het KPMG-rapport niet eenduidig samenhangen met de uitgaven

voor de invoering van de euro, maar wel als zodanig zijn opgevoerd 15.

Van de totale verwachte invoeringskosten is volgens de DNB-enquête tot dusverre f 1 miljard, dus

20%, gerealiseerd. Tabel 10 geeft een uitsplitsing van de invoeringskosten naar sector en grootte, en

maakt onderscheid tussen gerealiseerde kosten en nog te maken kosten 16. Uit de tabel blijkt, dat qua

sectorindeling de groothandel wat betreft reeds gemaakte kosten voorop loopt: ze moet naar

verwachting nog tweederde van de totale invoeringskosten realiseren. Een meer zorgwekkend beeld

laten branches zoals de horeca, de bouw en de automobielbranche zien (de groep ‘overige’): men

verwacht hier nog ongeveer 95% van de totale invoeringskosten te moeten maken. Naar

bedrijfsgrootte beschouwd zien we een vergelijkbaar beeld. Hoewel het grootbedrijf duidelijk verder is

met zijn voorbereidingsinspanningen dan het midden- en kleinbedrijf, moet toch ook nog in deze

14 Zie KPMG Consulting, Europe’s response to EMU, 4th annual research report, January 2000.
15 Andere, eerdere kostenstudies voor Nederland, zoals verricht door het MKB, EIM en eerdere DNB-studies, liggen meer in
de lijn van onze jongste kostenraming.
16 . In de berekeningen is steeds verondersteld dat de groep respondenten die ‘weet niet/geen opgave’ hebben geantwoord,
hetzelfde (gemiddelde) gedrag vertonen als de complementaire groep.
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Tabel 10  Invoeringskosten van de euro naar bedrijfstak -en grootte
(in miljarden guldens tenzij anders vemeld)

(1)  reeds
gemaakte kosten

(2)  nog te maken
kosten (in %)

______________ ________________
sector:
Industrie                         0,1                              72
Groothandel                         0,4                              66
Detailhandel                         0,2                              85
Zakelijke diensten                         0,2                              79
Overige (excl. Banken)                         0,1                              94

______________
Totaal bedrijfsleven                         1,0

grootte:
Kleinbedrijf                         0,7                              82
Middenbedrijf                         0,1                              72
Grootbedrijf                         0,2                              67

______________
Totaal bedrijfsleven                         1,0

sector ruim tweederde van de totale verwachte kosten worden gemaakt. Overigens, voor het

bedrijfsleven in zijn geheel bedraagt dit percentage 80%.

Vermeldenswaard, hoewel niet zichtbaar in bovenstaande tabel, is dat gemiddeld de helft van het

bedrijfsleven, te kennen geeft nog helemaal geen kosten te hebben gemaakt die verband houden met

de omschakeling van de gulden op de euro. Dit betreft dan voornamelijk de kleinere bedrijven. In het

grootbedrijf heeft ‘slechts’ 11% nog geen enkele investering heeft gepleegd, tegenover 35% voor het

middenbedrijf. Zoals wij al memoreerden lijken veel bedrijven de europroblematiek voor zich uit te

schuiven. Dit zou een evenwichtige bedrijfsvoering in deze laatste periode kunnen belemmeren.

Samenvattend kunnen twee conclusies worden getrokken. Ten eerste lijkt de inschatting van de nog te

maken kosten door het bedrijfsleven de vermeende euroluiheid ten aanzien van de euroconversie te

bevestigen. De helft van het bedrijfsleven heeft nog geen enkele euro-investering gepleegd, en naar

verwachting moet 80% van de totale invoeringskosten nog worden gemaakt. Ten tweede, uitgaande

van een bedrag van anderhalf miljard gulden dat het bankwezen naar schatting zal moeten uitgeven

aan euro-omschakelingskosten, worden op basis van deze jongste enquête de invoeringskosten van de

euro voor het bedrijfsleven in zijn totaliteit, inclusief het bankwezen, ingeschat op een bedrag in de

orde van 6,5 - 7 miljard gulden.
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6.2  Baten van de EMU

Terwijl de kosten van de euroconversie direct en eenmalig zijn, dragen de EMU-baten veel meer een

geleidelijk en permanent karakter. In zekere zin kunnen de kosten als micro-economisch van aard

worden beschouwd, die in feite direct aangrijpen op de bedrijfsvoering binnen een onderneming, en

zijn de baten meer macro-economisch, met effecten op marktstructuur en -transparantie, afzet,

concurrentieverhoudingen en producenten- en consumentensurplus. Bovendien hangen de baten samen

met een aantal voor bedrijven exogene en moeilijk te voorspellen variabelen zoals de

renteontwikkeling, de conjunctuur in de EMU-landen en het aantal toekomstige EMU-toetreders. Deze

macro-economische factoren zijn met meer onzekerheid omgeven, zodat er enige voorzichtig is

geboden met de interpretatie van de door de bedrijven ingeschatte bedragen aan jaarlijkse baten.

Tabel 11 toont de schatting van de jaarlijkse baten van de overgang op de euro door het bedrijfsleven,

uitgesplitst naar bedrijfstak en -grootte.

Tabel 11  Geschatte jaarlijkse baten van de euro naar bedrijfstak -en grootte
(in miljarden guldens)

sector:
Industrie 0,7
Groothandel 1,3
Detailhandel 0,5
Zakelijke diensten 1,5
Overige (excl. Banken) 1,8

___
Totaal bedrijfsleven 7,0

grootte:
Kleinbedrijf 5,3
Middenbedrijf 1,3
Grootbedrijf 0,4

___
Totaal bedrijfsleven 7,0

In zijn totaliteit, zo blijkt uit Tabel 11 blijkt, schat het bedrijfsleven de jaarlijkse baten in de orde van

zeven miljard gulden. Er is hierbij overigens geen onderscheid naar directe en indirecte baten gemaakt,
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zoals in de vorige enquête 17. Het verwachte totaalbedrag dat jaarlijks aan baten wordt ingeschat

strookt overigens goed met het gevonden bedrag uit de laatste enquête van 1999, die een jaarlijkse

totale baten rapporteerden ter grootte van acht miljard gulden 18. Dat de bedragen niet veel

uiteenlopen, sluit bovendien goed aan bij de observatie dat het bedrijfsleven nauwelijks van mening is

veranderd omtrent de euro (zie paragraaf 3).

Tevens is in deze jongste enquête gepeild op welke terreinen bedrijven reeds baten hebben

geïncasseerd sinds de oprichting van de EMU op 1 januari 1999. Hoewel het grootste gedeelte van de

bedrijven, pakweg 70%, aangeeft nog geen baten van de EMU te hebben gerealiseerd, worden de

pluspunten van de EMU in het algemeen gezocht in vermindering van de transactiekosten,

toegenomen prijstransparantie, eenvoudiger boekhouding en treasury-management en de lagere kosten

in verband met de afdekking van valutarisico. Tabel 12 laat de belangrijkste terreinen van

geïncasseerde baten zien, uitgesplitst naar bedrijfstak, -grootte en -oriëntatie waarbij deze laatste groep

betrekking heeft op bedrijven die afhankelijk zijn van export en/of import.

Als we opdelen naar bedrijfstak is met name de groothandel gunstig gestemd. Voor twee van de vijf

bedrijven in deze sector heeft de omschakeling op de (girale) euro al baten gegenereerd, dit met name

door de toegenomen prijstransparantie en de vermindering van de transactiekosten. De industriesector

zegt vooral voordeel te ondervinden van de vermindering van kosten in verband met het afdekken van

valutarisico’s. Bij de detailhandel zijn nog weinig baten te bespeuren. Klaarblijkelijk zijn veel

detaillisten voornamelijk op de binnenlandse markt gericht en hebben op dit moment nog weinig van

doen met het afdekken van valutarisico's toegenomen prijstransparantie en vermindering van

transactiekosten. Factoren als een grotere afzetmarkt en meer financieringsmogelijkheden zijn, aldus

de bedrijven, op dit moment nog niet van belang voor reeds gerealiseerde baten, ook niet voor de

industrie of de groothandel.

17 Directe baten van de EMU betreffen vooral de vermindering van transactiekosten, minder valutarisico, eenvoudiger
boekhouding en treasury-management; tot de indirecte baten behoren veel meer de baten als gevolg van de toegenomen
prijstransparantie, grotere afzetmarkten, lagere rentelasten en toegenomen financieringsmogelijkheden.
18 Dit bedrag van 8 miljard gulden was inclusief de baten uitgaande van vergrote afzetverwachtingen.
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Tabel 12  Belangrijkste terreinen waarop reeds baten zijn gerealiseerd, naar bedrijfstak, -grootte en -oriëntatiea)

(in procenten)

Toegenomen
prijstransparantie

afdekking
valutarisico

eenvoudiger
boekhouding/
treasury
management

Lagere
transactiekosten

nog geen baten
gerealiseerd

______________ ______________ ______________ _____________ _____________
Branche:

Industrie                          9              12*                      8                       10                       71
Groothandel                        19*              10                    12                       18*                       57
Detailhandel                          4                2                      4                         6                       73
Zakelijke
diensten

                         5                2                      3                         1*                       76

Overige                          3                5                      7                         4                       72

grootte:

Kleinbedrijf                         6*                 4*                      6                          6                        72*
Middenbedrijf                       15               15*                      8                          9                        63
Grootbedrijf                       37*               21*                    23*                        21                        41*

oriëntatie:

alleen export                         7                  7                       9                          8                        59
alleen import                       12                12                     13                        21                        63
beiden                       36*                24*                     23                        15*                        49*
geen van beiden                         4                  2*                       4*                          3*                        75*

Toelichting: a) percentage van betreffende categorie bedrijven dat op genoemde terreinen baten heeft gerealiseerd;
rijen hoeven niet te sommeren tot 100 omdat meerdere antwoorden zijn toegestaan; * verschilt significant op 95%-
niveau.

Net zoals bij de groothandel zeggen veel internationaal opererende bedrijven - hier gekenmerkt door

bedrijven die zowel exporteren als importeren - reeds baten te hebben gegenereerd vanwege de

toegenomen prijstransparantie. Prijstransparantie ontdoet prijsverschillen binnen de EMU van hun

valutamasker, en gaat gepaard met een verscherping van de concurrentie, kostenbeheersing en minder

informatiekosten. Hierdoor kan op termijn de afzet stijgen en kunnen tegelijkertijd de kosten van de

inputs dalen. Meer dan een derde van de exporterende/importerende bedrijven ondervindt reeds

voordeel van toegenomen prijstransparantie, een kwart bespeurt al baten van het verminderde

valutarisico. Ruim 20% van de importerende bedrijven schrijft reeds geïncasseerde baten toe aan de

verminderde transactiekosten. Van de bedrijven die zich vooral op de Nederlandse markt richten  zegt

driekwart nog geen baten te hebben ondervonden. Bovendien, hoewel grotere afzetmarkten op dit

moment nog nauwelijks baten hebben opgeleverd, ziet het bedrijfsleven dit terrein wel als een

potentieel pluspunt van de EMU. Ongeveer één op de acht bedrijven verwacht in de toekomst meer

handel te gaan drijven met andere EMU-landen; 6 % zegt ook daadwerkelijk meer te gaan investeren
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in deze landen. Wellicht mag hieruit geconcludeerd worden dat de EMU nieuwe exportkansen biedt

voor het bedrijfsleven.

Als we de indeling naar bedrijfsgrootte nader onder de loep nemen, laten de resultaten zien dat bij het

grootbedrijf al meer dan de helft aantoonbaar voordeel heeft ondervonden van de muntunie (zie Tabel

11). De grootste voordelen liggen hier op de reeds eerder genoemde terreinen, zoals de toegenomen

prijstransparantie, een eenvoudiger boekhouding en treasury management, minder valutarisico en

lagere transactiekosten. In het midden- en kleinbedrijf spelen deze factoren op dit moment nog veel

minder een rol.

6.3  Psychologische europrijsvorming

De invoering van de euro kan het prijspeil op verschillende manieren beïnvloeden. Allereerst kunnen

de kosten en baten van de invoering van de euro doorwerken op de prijzen. Afhankelijk van de mate

waarin de ondernemers deze in hun prijzen aan de consumenten doorberekenen, kunnen tijdelijke dan

wel blijvende prijseffecten optreden. Uit de vorige enquête van mei 1999 waarin verschillende kosten-

baten scenario's werden doorgerekend, bleek onder meer dat de veronderstelde prijseffecten naar

verwachting zeer bescheiden zullen zijn, mede omdat de kosten over een aantal jaren gespreid worden

gemaakt. Terwijl de doorberekening van kosten aldus geen opwaarts effect op de prijzen zal hebben, is

wel denkbaar dat er in verband met ‘psychologische’ prijsvorming een impuls kan optreden.

Prijzen zijn niet alleen een uitdrukking van de waarde van een product in geld, maar zijn ook zo

vastgesteld dat consumenten tot de aanschaf ervan worden verleid. Veel van de momenteel in guldens

luidende prijzen zullen via de officiële omrekenkoers van f 2,20371 per euro leiden tot ‘lelijke’ prijzen

in euro. Bijvoorbeeld, f 149,95 leidt tot € 68,04, hetgeen vanuit commercieel oogpunt niet erg fraai is.

Psychologische prijsvorming treedt op wanneer deze ‘lelijke’ prijzen worden aangepast tot

aantrekkelijke prijzen in euro. Het ligt dan ook voor de hand dat ondernemers hun prijzen inderdaad

zullen verfraaien. De kwestie is nu in welke richting prijzen worden bijgesteld. Op de vraag of

bedrijven een prijsaanpassing tot psychologisch aantrekkelijke prijzen verwachten, reageerde het

leeuwendeel met ‘ja’: 91% verwacht een prijsaanpassing als gevolg van onaantrekkelijke

afrondingsverschillen. Van deze 91% antwoorden drie van de vijf bedrijven te verwachten dat prijzen

omhoog zullen worden aangepast. Slechts vijf procent verwacht een neerwaartse prijsaanpassing. In de

industrie was het effect nog significanter: driekwart van de bedrijven verwacht hier een

prijsopdrijvend effect als gevolg van psychologische prijsvorming. De detailhandel waar deze effecten

vermoedelijk het zwaarst zullen wegen, onderscheidde zich hier niet van het gemiddelde. Ook de

uitsplitsing naar bedrijfsgrootte leverde geen extra informatie.
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Psychologische prijsvorming zou derhalve een prijsverhogend effect kunnen hebben. Hoewel het

ondernemers ter bescherming van de consument verboden is om op 1 januari 2002 de prijs tot op vijf

cijfers achter de komma naar boven bij te stellen ten opzichte van de dag vóór de invoering, is het niet

ondenkbaar dat ondernemers hun prijzen reeds enige tijd vóór E-day zullen verhogen. Wel zullen

verschillende instanties, waaronder consumentenorganisaties, er streng op toezien dat dit niet gebeurt.

Bovendien is maar de vraag of bedrijven zich dit vanuit concurrentie-oogpunt kunnen permitteren.
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7  CONCLUSIES

De in februari/maart gehouden euro-enquête geeft aanleiding tot de volgende conclusies.

-  De eurokennis in Nederland is het afgelopen jaar achteruitgegaan. Dat geldt voor zowel huishoudens

als bedrijven. Veel ondernemingen overschatten de duur van de duale fase.

-  De euroacceptatie is nauwelijks veranderd in Nederland. De invloed van de zwakkere euro lijkt

beperkt.

-  Het publiek is in meerderheid (ruim 60%) bereid een standaard euromuntenpakket aan te schaffen in

december 2001. Van de kleine en middelgrote detailhandelbedrijven is een minderheid (rond 30%)

van plan hieraan mee te werken.

-  Het girale gebruik van de euro blijft vooralsnog beperkt. Veel bedrijven accepteren gulden en euro,

maar er wordt nog nauwelijks in girale euro betaald.

-  Het voorbereidingstempo van bedrijven is zorgwekkend traag. Niet alleen stelt men planning en

concrete invoeringsmaatregelen uit, ook denken veel kleine en middelgrote bedrijven over te kunnen

gaan op de euro zonder enige planning vooraf.

-  Ruim een kwart van de bedrijven prijst de producten nu al in gulden en euro, rond de helft is van

plan dit te gaan doen per 1 juli 2001 of eerder. Een kleine 20% van de detailhandelbedrijven gaat pas

dubbelprijzen in januari 2002, dat is veel later dan afgesproken in het convenant

eurogewenningsinformatie.

-  De kosten van de overgang worden door bedrijven geschat op ruim 5 miljard. Hiervan is eenvijfde,

dus één miljard, reeds uitgegeven.

-  Rond één op de vijf bedrijven heeft reeds EMU-baten geïncasseerd. Deze liggen op het gebied van

prijstransparantie, eenvoudiger boekhouding, treasury management, minder valutarisico en lagere

transactiekosten.

-  De verwachte jaarlijkse EMU-baten worden door het bedrijfsleven geraamd op 7 miljard.
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BIJLAGE 1   RESULTATEN LOGIT-ANALYSE

De in deze bijlage opgenomen tabellen geven de resultaten van een multi-nomiale logit-analyse van de

invloed van een aantal geselecteerde achtergrondkenmerken van de particulieren en bedrijven op de

beantwoording van een aantal vragen. Daarbij wordt, anders dan bij de evaluatie aan de hand van

kruistabellen zoals in de hoofdtekst is gedaan, rekening gehouden met de eventuele onderlinge

samenhang tussen deze karakteristieken. Als relevante karakteristieken zijn de volgende grootheden

geselecteerd:

Geslacht: 1 man, 0 vrouw
Sociale Klasse:1 laag, 5 hoog
Leeftijd: middelste leeftijd in leeftijdcategorie (10 categorieën)
Kennis:  aantal kennisvragen goed (0-4)
Geïnformeerdheid: 1 voldoende/neutraal geïnformeerd 0 onvoldoende/weet niet geïnformeerd
Aantal munten (in portemonnee): 0 minder dan vijf,  1 5-10, 3 11-20, 3 meer dan 20
Aantal biljetten (in portemonnee): 0 minder dan twee, 1 3-5, 2 meer dan 5
Pinpas: 1 regelmatig gebruik van pinpas, 0 weinig gebruik van pinpas/weet niet
Bedrijfsgrootte: 1 1-19 personen, 2 20-99 pers., 3 100+ pers.
Bedrijfstak: (dummies) industrie, groothandel, detailhandel (food; non-food), zakelijke
dienstverlening, overige
Oriëntatie op buitenland (afzet als percentage van omzet): 0 geen export, 1 1-24%, 2 25-75%, 3 > 75%
Mate van voorbereiding (bedrijven, in percentage): 0 0%, 1 1-15%, 2 16-50%, 3 51-99%, 4 100%
Plan van aanpak: 1 ja, 0 nee/weet niet
Administratie: 0 per 1 januari 2002, 1 tussen nu en 1 januari 2002, 2 is reeds gebeurd
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Tabel 1.1 Schattingsresultaten logit-analyse particulieren
__________________________________________________________________________________________
Kenmerken Voelt zich voldoende/neutraal geïnformeerd

____________________________________
Geslacht 5,92  (2,1)
Sociale Klasse 4,32  (3,8)
Leeftijd -0,56  (0,5)
Kennis 4,34  (2,8)
__________________________________________________________________________________________
Toelichting: tussen haakjes staan (absolute) t-waarden

Tabel 1.2  Schattingsresultaten logit-analyse particulieren

Aantal kennisvragen goed

Kenmerken 0 1 2 3 4
____________ ____________ ____________ ____________ ____________

Geslacht -1,68 (0,8) -9,74 (2,7) 7,06 (1,9) 3,28 (1,2) 1,08 (0,8)
Leeftijd 0,06 (0,7) 0,02 (0,2) -0,13 (0,9) 0,06 (0,6) -0,01 (0,3)
Sociale klasse -0,11 (0,1) -3,36 (2,3) -1,80 (1,1) 3,64 (2,7) 1,62 (1,9)

Toelichting: tussen haakjes staan de (absolute) t-waarden.

Tabel 1.3  Schattingsresultaten logit-analyse particulieren

Betaalgedrag gedurende overgangsperiode vanaf 1 januari 2002

Kenmerken a) b) c)
______________ ______________ ____________

Sekse -2,88 (0,6) -0,66 (0,2) 3,54 (0,8)
Leeftijd -0,30 (1,7) -0,30 (2,1) 0,61 (3,2)
Sociale klasse 0,02 (0,0) -0,68 (0,5) 0,66 (0,3)
Geïnformeerdheid 5,26 (0,8) -5,72 (1,3) 0,47 (0,1)
Kennis van duur duale fase 8,77 (1,4) -19,9 (2,5) 11,2 (1,9)

Toelichting: tussen haakjes staan de t-waarden
a) Eerst guldens opmaken, daarna met euro betalen
b) Afwisselend met guldens en euro betalen
c) Guldens in één keer bij een bank omwisselen voor euro
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Tabel 1.4  Schattingsresultaten logit-analyse bedrijven
__________________________________________________________________________________________

Voelt zich voldoende/neutraal geïnformeerd
Kenmerken ____________________________________
Bedrijfsgrootte 1,82  (1,0)
Industrie 6,60  (2,1)
Groothandel 5,25  (1,5)
Detailhandel 1,64  (0,9)
Zakelijke dienstverlening 2,73  (1,1)
Kennis 0,18  (0,2)
Mate van voorbereiding 2,47  (4,0)
Oriëntatie op buitenland 0;40  (0,2)
__________________________________________________________________________________________
Toelichting: tussen haakjes staan (absolute) t-waarden

Tabel 1.5  Schattingsresultaten logit-analyse bedrijven
__________________________________________________________________________________________

Geeft wisselgeld alleen in euro terug
Kenmerken ______________________________
Bedrijfsgrootte 20,3  (2,7)
Industrie 11,3  (1,3)
Groothandel 17,6  (1,7)
Detailhandel -0,01  (0,0)
Zakelijke dienstverlening 20,4  (2,4)
Kennis 6,86  (2,6)
Geïnformeerdheid 15,9  (2,0)
__________________________________________________________________________________________
Toelichting: tussen haakjes staan (absolute) t-waarden

Tabel 1.6  Schattingsresultaten logit-analyse bedrijven

Mate van voorbereiding op komst van de euro

Kenmerken 0% 1-15% 16-50% 51-99% 100%
____________ ____________ ____________ ____________ ____________

Detail (food) 6,66 (1,6) 5,13 (1,1) 4,91 (0,6) -4,64 (0,6) -12,4 (1,6)
Detail (non-food) 10,3 (2,9) -1,69 (0,5) 15,0 (2,8) -16,2 (2,7) -7,43 (1,7)
Bedrijfsgrootte -6,58 (1,7) 3,64 (1,5) 8,58 (2,5) -4,30 (1,3) -1,34 (0,6)
Kennis -3,07 (2,0) -2,21 (1,3) 1,62 (0,7) 1,54 (0,6) 2,13 (1,2)
Geïnformeerdheid -7,27 (1,6) -8,36 (1,6) -13,4 (1,5) 19,2 (1,6) 9,83 (1,1)
Plan van aanpak -28,3 (3,3) -16,3 (2,1) 0,39 (0,1) 31,6 (5,2) 12,6 (3,2)
Administratie -9,07 (3,1) -3,96 (1,7) 4,01 (1,4) 1,90 (0,7) 7,13 (3,0)

Toelichting: tussen haakjes staan de (absolute) t-waarden.


