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DE DNB-EUROBAROMETER AAN DE VOORAVOND VAN DE EMU

1  INLEIDING

In maart 1998 heeft het NIPO in opdracht van de Nederlandsche Bank de
volwassen bevolking en het bedrijfsleven in Nederland ondervraagd over
hun kennis en mening over de toetreding tot de EMU en de invoering van
de euro. Dit was het zesde in een reeks van opinie-onderzoeken die in
1995 door de Nederlandsche Bank werden gestart. Met het dichterbij
komen van de datum van 1 januari 1999, waarop de EMU een feit zal zijn,
wordt het steeds belangrijker op de hoogte te zijn van hetgeen er onder
de bevolking en het bedrijfsleven leeft op dit terrein. Zo is het voor
de instanties die de introductie van de euro begeleiden en
verantwoordelijk zijn voor de EMU- en eurovoorlichting bijvoorbeeld van
belang op de hoogte te zijn van eventuele lacunes in de kennis, om daar
in de voorlichtingscampagne rekening mee te kunnen houden.
Net als de eerdere onderzoeken is de enquête telefonisch verricht.
Ditmaal omvatte de steekproef rond 800 bedrijven en rond 750
particulieren. Publiek en bedrijven zijn wederom ondervraagd over hun
kennis en houding ten aanzien van de EMU en de nieuwe eenheidsmunt.
Onder het bedrijfsleven zijn net als in de afgelopen twee onderzoeken1

de verwachtingen ten aanzien van de te maken (eenmalige) kosten in
verband met de invoering, alsmede de verwachte (blijvende) baten van de
EMU gepeild. Nieuw is, dat aan publiek en bedrijven ditmaal is gevraagd
welke voor- en nadelen ze van de EMU verwachten. Ook is een vraag
toegevoegd over de mate waarin bedrijven zich reeds hebben voorbereid
op de komst van de EMU en de euro. Verder zijn in de enquête extra
vragen opgenomen, gericht op het girale gebruik van de euro door
bedrijven in de periode tussen 1 januari 1999 en het moment dat de
chartale euro in omloop komt in januari 2002. Doel van deze vragen is
een beeld te krijgen van de snelheid waarmee bedrijven in deze
overgangsperiode zullen overstappen op de girale euro, en de mate
waarin zij van toeleveranciers/afnemers hetzelfde verwachten.

                        
1 Zie voor de vorige onderzoeken A.C.J. Stokman en H.M. Prast, Kosten en baten
van de EMU: enquête-uitkomsten voor Nederland, De Nederlandsche Bank,
Kwartaalbericht, juni 1997, blz. 51-73, en H.M. Prast en A.C.J. Stokman,
Nederland en de euro: uitkomsten van het vijfde DNB-opinie-onderzoek, De
Nederlandsche Bank, Kwartaalbericht, december 1997, blz. 47-6o.
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De indeling van dit rapport is als volgt. Paragraaf 2 bespreekt de
gevolgde methode van onderzoek. In paragraaf 3 worden de
enquêteresultaten gepresenteerd en besproken. Paragraaf 4 zet de
belangrijkste conclusies op een rij.

2 METHODE VAN ONDERZOEK

De steekproef bestond uit 752 personen van 18 jaar en ouder en 803
bedrijfsvestigingen. De ondervraging geschiedde telefonisch in de
periode van 9 tot en met 23 maart 1998. Telefonische ondervraging heeft
als voordelen, dat ondervraging vanuit een centrale locatie
plaatsvindt, hetgeen de uniformiteit van de vraagstelling ten goede
komt. De methode van steekproeftrekking en de weging van de resultaten
zorgen ervoor, dat de resultaten naar relevante kenmerken
representatief zijn voor de volwassen Nederlandse bevolking en het
bedrijfsleven als geheel. Bij particulieren moet men dan denken aan
individuele kenmerken als geslacht, leeftijd, opleiding en sociale
klasse. Bij bedrijven is er representativiteit naar grootteklasse
(afgemeten aan het aantal werknemers) en bedrijfstak. De respons
(uitgedrukt in het aantal geslaagde gesprekken ten opzichte van het
aantal weigeringen) was ditmaal 53% voor de particulieren en 35% voor
de bedrijven, hetgeen ongeveer hetzelfde is als bij de eerdere
peilingen. Evenals in de vorige enquêtes is het bankwezen, vanwege zijn
speciale positie, niet in het onderzoek betrokken.

3 UITKOMSTEN VAN DE ENQUÊTE

Deze paragraaf presenteert en interpreteert de belangrijkste uitkomsten
van de enquête. Waar dat voor de hand ligt is aandacht besteed aan de
invloed van achtergrondkenmerken van individuen en bedrijven. Daarbij
is mede gebruik gemaakt van de in bijlage 1 weergegeven uitkomsten van
statistische analyse van de data. Paragraaf 3.1 bespreekt in hoeverre
publiek en bedrijfsleven belangstelling voor en kennis op het gebied
van de Europese monetaire eenwording hebben, en de mate waarin men zich
hierover geïnformeerd voelt. In paragraaf 3.2 wordt de publieke steun
voor EMU en euro behandeld. Paragrafen 3.3 en 3.4 gaan in op
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respectievelijk het girale gebruik van de euro en de mate waarin
bedrijven zich reeds op de invoering van de euro hebben voorbereid. In
paragrafen 3.5 en 3.6 komen de door het bedrijfsleven verwachte
invoeringskosten van de euro en de baten van de EMU aan de orde.
Paragraaf 3.7 gaat in op de vraag, hoe snel de diverse bedrijfstakken
de invoeringskosten denken te hebben terugverdiend.

3.1 Belangstelling voor en kennis over EMU en euro

De belangstelling voor de Europese monetaire eenwording is ten opzichte
van de vorige enquête gestegen. Dat is vooral te danken aan een daling
van het percentage dat zegt nooit de EMU-berichtgeving te volgen, ten
gunste van de groep die zegt dit soms te doen. Rond de helft van de
ondervraagden volgt soms de berichtgeving, één op de vijf Nederlanders
doet dit bijna altijd en de overige dertig procent  besteedt zelden of
nooit aandacht aan EMU- en euroinformatie. Al met al volgt 72% van de
volwassen bevolking soms of vaak het nieuws over de monetaire
eenwording. Een onlangs door onderzoeksbureau NSS uitgevoerde peiling
gaf te zien, dat 56% van de Nederlanders redelijk tot veel
belangstelling heeft voor de euro.2 Het verschil in uitkomst valt
hoogstwaarschijnlijk toe te schrijven aan de uiteenlopende
vraagstelling. Immers, ook wie niet echt geïnteresseerd is in de euro
kan, min of meer passief, de EMU-berichtgeving volgen. Hoewel de groep
die intensief het euronieuws volgt (nog) klein is, is er goed nieuws te
melden. De belangstelling onder jongeren, die in het verleden sterk
achterbleef, is namelijk fors toegenomen. Zei een half jaar geleden nog
slechts rond 35% van de 18 t/m 24-jarigen soms of bijna altijd de
berichtgeving rond EMU en euro te volgen, nu is dat gestegen tot 71%.
Daarbij moet overigens bedacht worden, dat het hierbij - gezien de
leeftijdopbouw van de bevolking in Nederland - slechts om een relatief
kleine groep gaat. In vergelijking met de vorige enquête is de EMU-
interesse van ouderen overigens gedaald. De grotere belangstelling voor
de monetaire eenwording onder de jongeren heeft zich ook vertaald in
meer kennis. Inmiddels weet meer dan de helft van deze
leeftijdcategorie dat de nieuwe munt euro gaat heten. Dat is meer dan
een verdubbeling vergeleken met het resultaat in de vorige enquête. Van

                        
2 De Telegraaf, 15 april 1998.
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de bevolking als geheel weet 43% dat de nieuwe munt euro gaat heten.
Dit is nauwelijks meer dan een half jaar geleden. Dat is reden tot
zorg, temeer als men bedenkt dat – bijvoorbeeld – in Frankrijk reeds in
oktober 1997 82% van de bevolking spontaan de naam euro voor de
eenheidsmunt wist te noemen.3 Opvallend is, dat ondanks de gestegen
kennis de groep jongeren zich nu significant minder dan de gemiddelde
Nederlander geïnformeerd voelt over de monetaire eenwording (zie Figuur
1). Deze groep is duidelijk bezig met een inhaalslag. Waar er tot voor
kort onder jongeren nauwelijks belangstelling voor en kennis over EMU-
zaken bestond, is de interesse van jongeren nu overduidelijk gewekt en
daarmee hun vraag naar meer informatie. Overigens geldt ook voor
ouderen dat zij meer dan gemiddeld behoefte hebben aan EMU- en euro-
informatie. Dit zijn resultaten waarmee men bij het vervolg van de
voorlichtingscampagne rekening zal moeten houden. De mate waarin men de
berichtgeving volgt neemt significant toe met de sociale klasse, die
bepaald wordt door opleiding en beroep. Uit de resultaten blijkt, dat
nog steeds meer mannen dan vrouwen de berichtgeving rond EMU en euro
volgen. De groep die dit intensief doet is min of meer constant, nl een
kleine 30 procent van de mannen en rond 15% van de vrouwen. Dat de
effecten van kenmerken als geslacht, leeftijd en sociale klasse in

                        
3 SOFRES-Opinion, Les Francais et l’euro, Octobre 1997, Montrouge.
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samenhang ook significant zijn blijkt uit de resultaten van
multivariate analyse. Met behulp van zgn logit-analyse4 is het effect
van deze factoren simultaan bepaald. De resultaten hiervan zijn
weergegeven in Tabel 1.1 van de bijlage. Daaruit blijkt ook, dat de
mate waarin zich men geïnformeerd voelt toeneemt met sociale klasse en,
niet verbazingwekkend, met de mate waarin men de berichtgeving volgt.
Overigens blijkt het percentage particulieren dat zich onvoldoende
geïnformeerd voelt in de tijd min of meer hetzelfde te blijven,
namelijk tussen de 35 en 40 procent. Dat hoeft overigens niet te
betekenen dat de informatie niet is toegenomen. Wellicht is het zo, dat
met het naderen van de monetaire eenwording de behoefte aan informatie
evenzeer stijgt als de informatievoorziening. Dat betekent, dat een
intensivering van de voorlichting gewenst is om in de gestegen vraag te
voorzien. De intensieve multi-mediale campagne die in mei 1998 van
start gaat zal dan ook aan een behoefte beantwoorden. De doelstelling
moet daarbij zijn, het percentage dat zich onvoldoende geïnformeerd
voelt drastisch terug te brengen.
Opvallend en zorgwekkend is, dat slechts één op de vier Nederlanders
denkt dat de EMU er op 1 januari aanstaande komt (zie figuur 2). Het
jaar 2000 wordt door drie op de tien particulieren genoemd als
startjaar. De overigen leggen het beginpunt nog later. Overigens moet
men hierbij bedenken, dat 28% van de particulieren rekent op uitstel
van de eenwording. Dat betekent dat niet alleen kennisgebrek omtrent de
geplande startdatum, maar ook ongeloof dat de EMU van start gaat op het
geplande moment debet zijn aan het gevonden resultaat dat slechts een
kwart van de een EMU-start per 1 januari 1999 voorziet. Net als in de
voorgaande peilingen blijkt ook nu, dat velen ervan uitgaan, dat de
start van de EMU en de overgang op de chartale euro samenvallen (zie
Figuur 2). Hier ligt duidelijk een taak voor de instanties die

                        
4 Voor een beschrijving van deze method zie Cramer, J.S. (1991), The Logit
Model, Edward Arnold, Londen.
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betrokken zijn bij de de euro-voorlichting. Inmiddels is er van vele
kanten aangedrongen op een intensivering van de informatievoorziening.
Over een half jaar zal duidelijk zijn, in hoeverre de intensieve zgn
multimediale voorlichtingscampagne, die in mei 1998 van start gaat en
gericht is op het grote publiek, effectief is. Opvallend is ook, dat
van de bedrijvensector slechts een kleine 40% denkt, dat de EMU al op 1
januari aanstaande van start gaat. Dit is deels te wijten aan een
gebrek aan kennis, maar zal ook hier te maken hebben met het feit, dat
een groot deel - dertig procent - van de bedrijven uitstel van de EMU
verwacht. Hoe het ook zij, een verontrustend grote groep bedrijven
houdt geen rekening met een EMU-start per 1 januari 1999. Overigens
zijn hier aanzienlijke verschillen naar bedrijfsgrootte. Van het
grootbedrijf gaat namelijk ruim driekwart uit van een EMU-start per 1
januari 1999 (zie figuur 3), en verwacht slechts 18% uitstel. Zoals uit
figuur 3 overigens ook blijkt, is het met de kennis over het startjaar
van de chartale euro-circulatie niet goed gesteld. Zelfs van het
grootbedrijf noemt slechts de helft 2002 als jaar waarin de euro-munten
en bankbiljetten in omloop komen.
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3.2 Steun voor EMU en euro

Er heeft zich een omslag in de publieke opinie ten gunste van de euro
voorgedaan. De aanvaardbaarheid onder particulieren van de euro als
betaalmiddel is namelijk gestegen van 62 % in oktober 1997 naar 69% nu
(zie figuur 4). De acceptatie van de euro onder de bedrijven lag in het
verleden min of meer constant op een niveau iets onder de 80%, en
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uit figuur 4 blijkt dat deze inmiddels is gestegen tot 84%. Uit een
nadere analyse van de uitkomsten van deze en de voorgaande enquêtes
blijkt, dat het niveau van en de fluctuatie in de aanvaardbaarheid van
de euro onder particulieren nogal verschilt naar opleiding en leeftijd.
In figuur 5 is de ontwikkeling van de opinie in de tijd weergegeven,
opgesplitst naar opleidingsniveau. Daaruit komt duidelijk naar voren,
hoezeer de steun voor de euro samenhangt met de genoten opleiding.
Opvallend is, dat de  euro-acceptatie onder grotere fluctuaties
onderhevig is naarmate men lager is opgeleid. Zo heeft de euro-
acceptatie onder groepen met alleen lagere school in de loop der tijd
gevarieerd tussen bijna 70% (in september 1996) en 46% (in september
1997). Onder de hoogst opgeleiden lag de steun steeds boven de 70%, met
een piek van 84% in september 1997. Dit kunnen belangrijke gegevens
zijn om rekening mee te houden bij de voorlichtingscampagne. Uit nadere
multivariate analyse van de data blijkt namelijk, evenals de voorgaande
keren het geval was, dat de acceptatie van de euro significant stijgt
met de mate waarin men zich geïnformeerd voelt over EMU- en eurozaken
(zie Tabel 1.1 in Bijlage 1). Het is, kortom, zaak om bij de
informatievoorziening rekening te houden met het denkniveau van lager
opgeleiden.
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Ook naar leeftijd zijn er belangrijke verschillen in acceptatie.
Dertigers en veertigers geven voor driekwart steun aan de euro, terwijl
nog geen zes op de tien ouderen de euro een aanvaardbare opvolger van
de gulden vinden. Overigens is het wel zo, dat onder alle
leeftijdcategorieën de acceptatie flink is gestegen ten opzichte van
een half jaar geleden.
Binnen de bedrijvensector is het grootbedrijf de meeste fervente
voorstander van de monetaire eenwording in Europa. Maar liefst 97% van
de bedrijven met meer dan 100 werknemers vindt de euro een aanvaardbare
opvolger van de gulden. Opvallend is, dat er naar branche geen
verschillen in euro-acceptatie zijn. Dat betekent, dat ondanks het feit
dat de bedrijfstakken in verschillende mate van de eenwording denken te
gaan profiteren – getuige de verwachte kosten en baten, zie paragrafen
3.5 tot en met 3.7 - de euro in het bedrijfsleven algemeen aanvaardbaar
wordt geacht als betaalmiddel.
De EMU-steun is ook gepeild door te vragen of men persoonlijke
voordelen ziet aan toetreding tot de EMU. In het verleden beantwoordde
het publiek dit per saldo vrijwel neutraal. Uit de laatste peiling
blijkt, dat de balans ditmaal licht ten gunste van de eenwording
doorslaat. Een kwart van de ondervraagde particulieren verwacht
namelijk persoonlijk voordeel van toetreding, rond één op de vijf
respondenten voorziet nadelen en een kleine veertig procent is
neutraal.
Voor het eerst is ditmaal aan particulieren gevraagd welke voor- en
nadelen zij verwachten van toetreding tot de EMU. Dit waren open
vragen, en men kon meerdere antwoorden geven. Tabel 1 geeft een
overzicht van de meestgenoemde voor- en nadelen. Uit Tabel 1 blijkt,
dat het publiek vooral voordelen verwacht op micro-economisch terrein,
namelijk prijstransparantie en betalingsgemak. Dat zijn natuurlijk ook
de voordelen die het meest duidelijk zichtbaar zijn voor de consument.
Bij de nadelen wordt vooral het inleveren van de culturele identiteit
genoemd. Opvallend is, dat de al dan niet vermeende nadelen die door
actieve tegenstanders van de EMU uit de academische wereld vaak naar
voren worden gebracht – het ondemocratische gehalte van de ECB en de
macro-economische nadelen van eventuele hogere rente en werkloosheid -
bij het grote publiek kennelijk in het geheel niet aanslaan. Wel is er
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Tabel 1  Voor- en nadelen van toetreding tot de EMU, particulieren
% van de ondervraagden dat betreffend voor/nadeel noemt

Voordelen Nadelen
__________________________________ __________________________________
Prijstransparantie en
wegvallen omwisselkosten        58

Economische en culturele
verschillen                     25

Sterke euro, lage inflatie,
grote markt, economische groei  18

Zwakke euro, hogere
inflatie, lager pensioen        19

Europese samenwerking            4 Hogere rente, meer werkloosheid  2
Ondemocratisch                   1

angst voor een zwakke euro en waardedaling van het pensioen, factoren
die in de politieke discussie naar voren zijn gebracht.
Nieuw was ditmaal ook de vraag, welke voorkeur men heeft ten aanzien
van start en omvang van de EMU. Deze blijkt significant te verschillen
naar bedrijfstak. Van het grootbedrijf wil rond 70% het liefst een
tijdige start met een grote groep landen, hetgeen inmiddels het meest
waarschijnlijke scenario is. In het midden- en kleinbedrijf is dit
respectievelijk 57% en 34%. Opvallend en veelzeggend is, dat onder de
particulieren de echt geïnteresseerden en geïnformeerden significant
vaker op een tijdige start met een grote groep landen hopen. Ook hier
blijken meer EMU- en eurobelangstelling en kennis tot een grotere EMU-
steun te leiden, hetgeen nogmaals het belang van een goede
informatievoorziening onderstreept.

3.3  Gebruik van euro in giraal verkeer

De euro zal vanaf de start van de EMU op 1 januari 1999 stapsgewijs in
gebruik worden genomen. Op de financiële markten en in het monetaire
beleid doet de euro meteen zijn intrede. Ook de overheid zal direct
vanaf de aanvang van de EMU nieuw schuldpapier in euro’s emitteren.
Vanaf 1 januari 1999 wordt het in principe mogelijk giraal in euro’s te
betalen. De verwachting is dat aanvankelijk met name ondernemingen die
intensieve relaties met buitenlandse leveranciers en afnemers
onderhouden – en dit zijn vooral grote bedrijven – de euro in het
betalingsverkeer zullen gaan gebruiken. Het gebruik van de girale euro
zal vervolgens  geleidelijk aan doorsijpelen naar de rest van het
bedrijfsleven. Het grote publiek, tenslotte zal pas drie jaar later
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massaal overgaan op de euro als deze in chartale vorm wordt
geïntroduceerd.

Tegen deze achtergrond is bedrijven gevraagd wanneer zij hun
bedrijfsadministratie geheel of gedeeltelijk op de euro over laten
gaan. De onderstaande tabel 2 toont, dat een flink deel van het
grootbedrijf van plan is dit direct bij de start van de EMU te gaan
doen (42%). Bij het midden- en kleinbedrijf gaat het om een beduidend
lager percentage, maar geeft opvallend genoeg toch één op de vijf
vestigingen in beide grootteklassen aan hierop voorbereid te willen
zijn. Ook in de periode daarop tot aan 2002 wil een aanzienlijk deel
van het Nederlandse bedrijfsleven deze overgang gaan maken, met name in
het jaar 2000. Op het moment, dat de chartale euro in het
betalingsverkeer wordt geïntroduceerd zal daarmee tweederde van het
midden-en kleinbedrijf en circa 80% van de grote ondernemingen naar
eigen zeggen zijn administratie op de euro hebben ingericht. Tussen de
onderscheiden sectoren zijn geen opvallende verschillen in plannen.

Tabel 2  Wanneer willen bedrijven overgaan op euro-administratie?
Percentage van grootteklasse

Kleinbedrijf Middenbedrijf Grootbedrijf
____________ _____________ ____________

1 Miv 1-1-1999           21            17           42
2 Tussen 1-1-1999
en 1-1-2002

          28            37           33

3 Vanaf 2002           33            32           18
4 Weet niet/geen
opgave

          18            14            7

____________ _____________ ____________
         100           100          100

Betekent dit nu ook dat bedrijven vanaf het moment dat ze hun
administratie op de euro hebben ingericht hun offertes en facturen
uitsluitend in euro’s laten luiden, of van toeleveranciers verlangen
dat ze uitsluitend in euro’s factureren? Zo’n 40% van de bedrijven zegt
dit inderdaad te gaan doen, terwijl een kleine meerderheid kiest voor
facturering in zowel guldens als euro’s. Substantiële verschillen
tussen de drie grootteklasssen doen zich hier niet voor. Overigens
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zullen bedrijven volgens de enquête hun handelsrelaties niet gauw in de
waagschaal leggen als de tegenpartij te kennen geeft facturering in
uitsluitend euro’s (nog) niet op prijs te stellen.

Van de bedrijven die voorlopig hun administratie alleen in guldens
voeren zegt grosso modo één op de vier kleine bedrijven en één op de
zeven middelgrote en grote ondernemingen van toeleveranciers
uitsluitend guldens facturen te willen ontvangen, terwijl zo’n 40 à 50%
van de ondervraagden te kennen geeft de afnemers onder die
omstandigheid in guldens te blijven factureren. Ook hier echter zal men
zijn  handelsrelaties niet op het spel zetten als de tegenpartij er
blijk van geeft facturering in euro’s te prefereren.

Het bovenstaande lijkt er op te wijzen, dat het bedrijfsleven van plan
is vrij snel over te willen schakelen op een administratie die euro-
facturering aankan. Dit geldt in de eerste plaats voor grote bedrijven,
maar ook in aanzienlijke mate voor kleinere ondernemingen. Omdat men
tegelijkertijd een grote bereidheid toont tegemoet te komen aan de
wensen van tegenpartijen bij de keuze van facturering lijkt daarmee een
voedingsbodem gelegd waarop giraal betalingsverkeer in euro’s snel kan
gaan groeien.

3.4 Voorbereiding bedrijfsleven op de komst van de EMU

In de enquête is ondernemers de vraag voorgelegd hoe ver zij gevorderd
zijn met hun voorbereidingen op de EMU. Uit de peiling komt naar voren,
dat het grootbedrijf aanzienlijk verder is met de voorbereidingen dan
het midden- en kleinbedrijf (zie tabel 3). Dit is ook noodzakelijk
omdat het grootbedrijf sterker op het buitenland is georiënteerd en
zijn ambities dientengevolge hoger reiken. Van het grootbedrijf geeft
52% aan hooguit een kwart van de noodzakelijke investeringen te hebben
getroffen; 27% is naar eigen zeggen voor een kwart tot de helft klaar
en 15% voor de helft tot driekwart. Gemiddeld genomen heeft het
grootbedrijf daarmee circa 28% van de aanpassingen doorgevoerd. Voor
het middenbedrijf ligt de voortgang op grofweg de helft van die van het
grootbedrijf, en voor het kleinbedrijf op circa een kwart. Deze cijfers
maken duidelijk dat inmiddels van een serieus inspanningsniveau van het
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Tabel 3  Mate waarin bedrijven voorbereidingen hebben getroffen
Als percentage van grootteklasse

Gereed voor Kleinbedrijf Middenbedrijf Grootbedrijf
____________ ____________ _____________ ____________
0%           59            39           14
1-25%           18            26           38
25-50%            7            13           27
50-75%            2             4           15
> 75%            6            10            4
Weet niet            8             7            2

____________ _____________ ____________
         100           100          100

grootbedrijf kan worden gesproken, maar dat men nog verre van gereed
is.

Er bestaat onder bedrijven niettemin geen enkele twijfel of men wel op
tijd voorbereid zal zijn op de komst van de EMU, zo blijkt uit de
enquête. Wel kan men zich afvragen wat deze inschatting waard is als
bedacht wordt dat een aanzienlijk deel van het bedrijfsleven er ten
tijde van de enquêtering vanuit ging dat de EMU niet in 1999 maar later
van start zal gaan (1 op de 5 grote ondernemingen denkt dit en 1 op de
3 middelgrote en kleine bedrijven). Voor de detailhandel heeft deze
hoogstwaarschijnlijke misperceptie vermoedelijk geen tot beperkte
gevolgen. Het middenbedrijf, maar vooral het grootbedrijf zou hiervan
problemen kunnen ondervinden, bijvoorbeeld bij het tijdig aantrekken
van specialisten op de automatiseringsmarkt. Bovendien leert de
praktijk dat aanpassingen in de automatisering lang niet altijd
vlekkeloos verlopen en het afbreukrisico groot is. Belangrijker
wellicht is dat de ambities van het grootbedrijf om op 1 januari 1999
de interne bedrijfsvoering ingericht te hebben op de euro te hoog
gegrepen zouden kunnen zijn gezien de tot op heden bereikte voortgang.
Er is derhalve reden tot zekere bezorgdheid, het optimisme van
bedrijven ten spijt.
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3.5  Invoeringskosten euro

De overgang van de Nederlandse economie op de euro brengt kosten met
zich mee. Deze kosten zijn eenmalig en hier staan aanzienlijke duurzame
baten tegenover, waarover verderop in het rapport meer. Zoals uit de
vorige paragraaf bleek zijn tot dusverre over de gehele linie beschouwd
nog geen belangrijke investeringen door het bedrijfsleven (exclusief
het bankwezen) verricht ten behoeve van de aanpassing van de interne
bedrijfsvoering, zodat de enquête-uitkomsten hoofdzakelijk betrekking
hebben op kostenramingen. Dit neemt niet weg, dat deze prognoses sinds
de eerste kostenpeiling van een jaar geleden aan precisie hebben
gewonnen, doordat bedrijven hun inspanningen in het afgelopen jaar wel
degelijk hebben opgevoerd en daarmee hun inzicht in de consequenties en
kosten hebben kunnen vergroten.

De kosten die bedrijven moeten maken hebben betrekking op uiteenlopende
facetten van de interne bedrijfsvoering. Dit betreft bijvoorbeeld
aanpassing van geautomatiseerde systemen, kassa’s, geldautomaten,
reclamemateriaal, contracten, prijslijsten ed. Uit de enquête komt naar
voren, dat het bedrijfsleven zelf de grootste kostenposten voorziet in
achtereenvolgens de aanpassing van software en (computer-)apparatuur
(tezamen 25%), de aanpassing van de boekhouding en financiele
administratie (24%), de extra kosten van dubbele administratie en
dubbel beprijzen samenhangend met de overgangsperiode waarin guldens en
euro’s naast elkaar bestaan (18%), extra personeelskosten en juridische
advisering (14%), extra kosten voor drukwerk (14%) en de aanpassing van
het treasurymanagement (5%). Deze resultaten zijn weergegeven in figuur
6. Bij elkaar genomen gaat het om een eenmalige investering in de
monetaire eenwording van bijna f 6 miljard. Een halfjaar geleden lag de
kostenraming in dezelfde orde van grootte. Wel lag het accent toen
sterker op de kosten voor apparatuur en software en minder op die voor
personeelstraining, juridische advisering en drukwerk. Voor een meer
gedetailleerd kostenoverzicht naar soort, sector en bedrijfsgrootte zie
bijlagetabellen 2.1 tot en met 2.2.
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Niet uitgesloten kan worden, dat bij deze ramingen kosten zijn
meegenomen die maar ten dele terug te voeren zijn op de euro. Een
voorbeeld hiervan zijn de opgegeven kosten voor vervanging van
apparatuur en software. De waarde hiervan is gebaseerd op de door
bedrijfsleven geschatte restwaarde die met de komst van de euro
verloren gaat (f 1,4 miljard). Deze ligt veel lager dan de eveneens in
de enquête door bedrijven opgegeven kosten voor vervanging van
apparatuur ad f 1,0 miljard en software ad f 2,3 miljard. Deze bedragen
lijken echter erg hoog indien bijvoorbeeld afgezet tegen de jaarlijkse
totale uitgaven van Nederlandse bedrijven aan nieuwe hardware en
softwarepakketten ten bedrage van f 5 miljard respectievelijk f 3
miljard. Doordat de economische levensduur van computerapparatuur en
software kort is en bovendien bijna 60% van de bedrijven in de enquête
heeft aangegeven dat zij de aanpassingen ten behoeve van de euro zullen
combineren met die voor het millennium-probleem zijn de werkelijke
kosten verbandhoudend met de euro waarschijnlijk veel lager. Daarom
levert de opgegeven restwaarde waarschijnlijk een meer realistische
kostenindicatie op. Verder zouden de opgegeven kosten voor extra
drukwerk wel eens te hoog kunnen zijn als bedacht wordt dat
reclamemateriaal met hoge frequentie ververst wordt.
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Naar sectoren beschouwd is de verdeling van de voorbereidingskosten ten
opzichte van de ramingen van een jaar en een halfjaar geleden met name
voor de industrie, de detailhandel en de zakelijke dienstverlening
nagenoeg onveranderd gebleven (tabel 4). De groothandel verwacht
daarentegen hogere kosten te zullen maken, terwijl de sector ‘overig’,
die ondermeer de bouwnijverheid, de vervoerssector en de horeca omvat,
in vergelijking met een half jaar geleden een lagere indicatie van de
kosten opgeeft. Gerelateerd aan de omzet van bedrijven belopen de
invoeringskosten circa 0,5%. De invoeringskosten nemen minder dan
evenredig toe met de omzet. Zo is voor de industrie en de groothandel
het aandeel van de invoeringskosten in de eigen omzet circa 0,25%,
tegen 1% voor de detailhandel. Met andere woorden, de invoeringskosten
drukken relatief zwaar op de detailhandel, maar ook bijvoorbeeld op de
zakelijke dienstverlening. Overigens profiteert de laatste sector ook
weer van de komst van de EMU. Zo spinnen automatiseringsbedrijven,
software-ontwikkelaars, financiële en juridische adviseurs garen bij
een ingrijpende operatie als die van de euro. Op netto-basis zouden de
invoeringskosten voor deze sector derhalve gunstiger uit kunnen vallen.

Tabel 4  Voorbereidingskosten invoering euro per sector
Exclusief bankwezen, in miljarden guldens

Maart 1997 September 1997 Maart 1998
__________ ______________ __________

Industrie        0,7            0,8        0,7
Groothandel        0,7            0,7        1,0
Detailhandel        1,5            1,4        1,4
Zakelijke
diensten

       1,2            1,5        1,4

Overige sectoren        1,3            1,7        1,3
__________ ______________ __________

Totaal        5,3            6,1        5,8

Zoals gezegd valt het bankwezen buiten deze ramingen. Door grootbanken
is een bedrag gereserveerd voor de invoering van de euro van in totaal
rond f 1 miljard. Tezamen met de voorbereidingskosten voor de rest van
het bedrijfsleven resulteert een totale kostenpost ter grootte van
f 7 miljard, wat neerkomt op ongeveer 1% van ons bruto binnenlands
product.
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3.6  Baten van de monetaire eenwording

Tegenover de eenmalige voorbereidingskosten staan volgens het
bedrijfsleven aanzienlijke jaarlijks terugkerende baten met de
totstandkoming van de EMU. Ten eerste zullen ondernemingen uit de
deelnemende landen geen hinder meer ondervinden van de onzekerheid die
gepaard gaat met het verloop van de Europese valuta’s. Kosten voor het
afdekken van valutarisico’s zijn binnen de EMU derhalve niet meer
nodig. Het eenvoudiger worden van het internationale betalingsverkeer
is een ander belangrijk voordeel voor EMU-deelnemers. Verder kunnen met
name internationaal opererende bedrijven direct besparen op het
treasury-mamagement en het voeren van de boekhouding, doordat het
onderscheid tussen de eigen valuta en de andere Europese valuta’s
wegvalt. Deze direct aanwijsbare kostenbesparingen – in het vervolg
kortweg aangeduid als directe baten - zijn met name voor een kleine
open economie als die van Nederland met haar sterke oriëntatie op de
Europese markt van groot belang. Uit de onderhavige enquête blijkt, dat
deze directe besparingen door de bedrijven zijn ingeschat op f 2,8
miljard (0,4% bbp), een fractie lager dan de inschatting van een
halfjaar geleden. Van dit bedrag heeft ongeveer de helft betrekking op
besparingen verbandhoudend met de afdekking van valutarisico, 30% op
voordelen vanwege eenvoudigere boekhouding en treasury-management en
20% op vermindering van transactiekosten. Naar sectoren beschouwd valt
op dat industriële ondernemingen en de groothandel ditmaal een hogere
inschatting van de directe baten geven, terwijl vooral in de zakelijke
dienstverlening daar nu minder positief over wordt gedacht (tabel 5).

Tabel 5  Directe baten EMU per sector
Exclusief bankwezen, in miljaren guldens

Maart 1997 September 1997 Maart 1998
__________ ______________ __________

Industrie        0,3            0,4        0,6
Groothandel        0,7            0,5        0,8
Detailhandel        0,4            0,4        0,3
Zakelijke
diensten

       0,4            0,8        0,4

Overige sectoren        0,5            0,9        0,6
__________ ______________ __________

Totaal        2,3            2,9        2,8
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Voor een gedetailleerde uitsplitsing van de directe baten naar soort en
bedrijfstak zie tabel 2.3 van bijlage 2.

Naast deze directe besparingen verwachten bedrijven volgens de enquête
ook aanzienlijke baten als gevolg van meer transparantie, lagere
inflatie en rente en een grotere afzetmarkt. Met meer transparantie
wordt bedoeld dat binnen de EMU prijsverschillen niet langer worden
gemaskeerd door het bestaan van verschillende Europese valuta’s.
Transparantie van de markten gaat gepaard met een verscherping van de
concurrentie, kostenbeheersing en minder informatiekosten. Het
prijsdrukkend effect dat hiervan uitgaat vertaalt zich ook in lagere
rentes. Rentetarieven worden bovendien gunstig beïnvloed doordat de
EMU-deelnemers genoodzaakt zijn hun overheidstekorten verder te saneren
en terug te brengen tot evenwicht, wat een aanmerkelijk kleiner beroep
van overheden op lange financieringsmiddelen met zich meebrengt. Meer
in het algemeen draagt een stabiele euro bij aan lagere inflatie en
lagere rente. Voor bedrijven en nationale overheden betekent een daling
van het algemene renteniveau lagere rentelasten. Lagere prijzen en
rentes en minder wisselkoersrisico zullen op hun beurt een impuls geven
aan de investeringen van bedrijven, terwijl voor consumenten de
koopkracht toeneemt. In eerste aanleg zullen vooral de op het
buitenland georiënteerde ondernemingen hiervan profiteren, maar de
hogere exporten en goedkopere importen zullen tevens uitstralen naar de
sectoren die hun afzet hoofdzakelijk in het binnenland hebben. De
omvang van de bovengenoemde zogenoemde indirecte baten zijn uiteraard
afhankelijk van het aantal deelnemers aan de EMU. Uit de enquête blijkt
dat ondernemingen ten tijde van de ondervraging nog verschillend
dachten over de omvang van de EMU en het tijdstip van aanvang. Naarmate
de groep deelnemende landen groter is zullen de voordelen van
transparatie en schaal toenemen. Voor de rentelasten zou het
tegenovergestelde kunnen gelden voorzover een grote EMU de deelname van
minder gereputeerde landen ten aanzien van inflatie en beheersing van
overheidsfinancien zou inhouden. Er is echter weinig reden om hier
serieus rekening mee te houden. Zowel de inflatieniveaus als de
rentetarieven van deze landen zijn inmiddels dicht bij die van landen
als Nederland en Duitsland komen te liggen. Bovendien brengt een grote
EMU een meer liquide euro-kapitaalmarkt met zich mee wat weer een
neerwaarts effect op de rentes heeft.
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De enquête laat zien, dat Nederlandse bedrijven optimistisch zijn over
deze zogenoemde indirecte baten. Op termijn zouden volgens het
bedrijfsleven lagere rentelasten f 0,4 miljard en toegenomen
financieringsmogelijkheden f 0,6 miljard aan baten kunnen betekenen.
Daarnaast schatten bedrijven in, dat de hogere transparantie van de
markt f 1,3 miljard kan gaan opleveren. Het leeuwendeel van de baten
verwacht het bedrijfsleven overigens van de impuls die de EMU aan de
omvang van de afzetmarkt zal geven (f 5,0 miljard). Bij elkaar genomen
gaat het hier in totaal om een bedrag van f 7 miljard aan indirecte
baten, wat evenveel is als een halfjaar geleden. Zie bijlagetabel 2.3.
voor een gedetailleerde uitsplitsing van deze baten naar herkomst en
sector. Overigens blijkt uit de spreiding van de antwoorden, dat de
uitkomsten ten aanzien van de baten met grotere onzekerheid zijn
omgeven dan die voor de voorbereidingskosten. Dit is niet
verwonderlijk. Ondernemingen hebben immers een beter zicht op hun
interne bedrijfsvoering dan op de macro-economische effecten van de
eenwording. De batencijfers moeten daarom niet al te absoluut worden
genomen. Deze relativerende opmerking neemt niet weg, dat zelfs bij een
behoedzame inschatting op basis van de enquête-uitkomsten toch al gauw
enkele miljarden guldens – ofwel enkele tienden van procentpunten bbp –
aan indirecte baten voor het bedrijfsleven kunnen optreden.

Ook andere bronnen wijzen in de richting van aanzienlijke baten. Zo
blijkt uit een eerder onderzoek van het Ifo-instutuut dat de invoering
van de euro alleen al directe besparingen genereert van 0,8% bbp voor
de Europese Unie. Daarmee vergeleken zijn de directe baten volgens de
DNB-enquête voor Nederland met 0,4% bbp bescheiden. Voor een
aanzienlijk deel kan dit verschil worden toegeschreven aan het feit dat
de Nederlandse buitenlandse handel voor circa 25% met Duitsland
plaatsvindt waarvoor een verwaarloosbaar wisselkoersrisico bestaat, en
voor ruim 10% met België met eveneens een beperkt wisselkoersrisico.
Naast enquêtering vormen modelberekeningen een alternatieve benadering
om de EMU-baten in kaart te brengen. Deze weg is door de Bank gevolgd
en onlangs ook bijvoorbeeld door het IMF. De Bank-berekeningen laten
zien dat bij een stabiele euro de baten in termen van het reële bbp 1
tot 4% kunnen bedragen. Het IMF rekent voor dat de EMU op langere
termijn zal kunnen leiden tot een 2% hoger bbp-volume in de regio.
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3.7  Op welke termijn worden de invoeringskosten goedgemaakt?

Uit de DNB-enquête blijkt, dat tegenover eenmalige invoeringskosten van
circa 0,8% bbp (ongerekend die voor het bankwezen) duurzame directe
baten staan van circa 0,4% bbp en indirecte baten van circa 1% bbp. Dit
betekent, dat bedrijven de invoeringskosten betrekkelijk snel kunnen
goedmaken. Zelfs als we volledig afzien van de indirecte EMU-
opbrengsten zullen de invoeringskosten in om en nabij 2 jaar kunnen
zijn terugverdiend (tabel 6), maar mogelijk eerder, afhankelijk van het
tempo waarin de indirecte opbrengsten zullen optreden. Wel bestaan er
tussen sectoren grote verschillen in break-even point. Zo kunnen de
industrie en de groothandel, die relatief sterk op het buitenland zijn
gericht, in een jaar tijd de voorbereidingskosten hebben terugverdiend.
De detailhandel en de zakelijke dienstverlening – sectoren die
verhoudingsgewijs uit meer kleine, op het binnenland georiënteerde
ondernemingen bestaan - denken daarentegen hiervoor circa vier jaar
nodig te hebben. Maar ook deze bedrijfstakken rekenen op aanzienlijke
indirecte baten. Daar komt bij dat sectoren als de detailhandel later
met de directe gevolgen van en de voorbereiding op de EMU wordt
geconfronteerd, omdat het grote publiek pas bij introductie van de
chartale euro massaal overgaat op betalingen in euro’s. Kleine
ondernemingen zouden daarom al kunnen profiteren van optredende
positieve effecten, voordat substantiële investeringen in de aanpassing
van de interne bedrijfsvoering zijn gemaakt.

Tabel 6  Break-even point per sector
In jaren

Industrie Groot-
handel

Detail-
handel

Zakelijke
diensten

Overige
sectoren

Totaal
(excl
banken)

_________ ______ ______ _________ ________ _______
      1,1    1,2    4,1       4,0      2,3     2,1
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4 CONCLUSIE

De belangrijkste conclusies van dit rapport zijn:

1  De belangstelling voor de monetaire eenwording onder de bevolking
als geheel is in het afgelopen half jaar licht gestegen. De jongeren,
die voorheen geen betrokkenheid bij EMU- en eurozaken toonden, zijn
inmiddels geïnteresseerd geraakt. Zij hebben hun kennisachterstand dan
ook weggewerkt. Nog steeds is de EMU- en euro-kennis in Nederland ruim
onvoldoende.
2  De publieke opinie is omgeslagen ten faveure van de euro. In de
acceptatie van de euro zijn grote verschillen naar opleiding. Omdat de
euro-opinie gunstiger is naarmate men beter geïnformeerd is over de
monetaire eenwording, is het van belang de voorlichting vooral te
richten op lager opgeleiden. De door tegenstanders naar voren gebrachte
nadelen van de EMU als zou deze tot meer werkloosheid leiden en
ondemocratisch zijn leven in het geheel niet onder de bevolking.
3  Veel particulieren en bedrijven rekenen nog niet op een start van de
EMU per 1 januari 1999. De gedachte leeft, dat de start van de EMU en
die van de chartale euro samenvallen. Ook hier is een taak voor de
voorlichters weggelegd.
4  Veel bedrijven zijn van plan snel over te stappen op de girale euro.
Dat is voor hen overigens geen reden om zakenrelaties met bedrijven die
nog in guldens blijven rekenen te beëindigen.
5  De door bedrijven (excl. bankwezen) verwachte invoeringskosten van
de euro bedragen rond f 6 miljard (0,8% bbp). De verwachte jaarlijks
terugkerende directe baten – samenhangend met de interne
bedrijfsvoering -  liggen rond f 3 miljard (0,4% bbp). Daarnaast hoopt
men op indirecte baten – die mede afhangen van de macro-economische
ontwikkeling - in de orde van f 7 miljard (1% bbp).
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BIJLAGE 1  Resultaten logit-analyse

De in deze bijlage opgenomen tabellen geven de resultaten van een
multi-nominale logit-analyse (tabel 1.1 tot en met tabel 1.6) 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. De
gebezigde logit-analyse methode doet recht aan het feit dat
antwoordcategoriën een discreet karakter hebben. De geschatte modellen
geven gelijktijdig de afzonderlijke effecten van de beschouwde vraag
voor een bepaalde antwoord categorie wordt gekozen. Als relevante
karakteristieken zijn de volgende grootheden geselecteerde:

Geslacht                    vrouw=0, man=1
Sociale klasse              klassen van 1 (laag) t/m 5 (hoog)
Leeftijd                    klassen van 1 (18-24 jaar) t/m 10 (65 en
                            ouder)
Volgt ontwikkelingen        zelden tot nooit of weet niet/geen opgave=0
                            (bijna) altijd of soms=1
Voelt zich geïnformeerd     onvoldoende of weet niet/geen opgave=0
                            voldoende of voldoende noch onvoldoende=1
Kennis                      aantal goed beantwoorde kennisvragen (0-3)
Aanvaardbaarheid euro       weet niet=0; ja=1; nee=2
Bedrijfsgrootte             klassen van 1 (1-4 personen) t/m 4 (50
                            of meer)
Branche                     industrie, groothandel, detailhandel,
                            zakelijke dienstverlening en overig
                            (dummy-variabelen)
Oriëntatie buitenland       afzet bedrijf als percentage omzet:
                            Geen export=0; tussen 0 en 24=1;
                            tussen 25 en 75=2; 75 of meer=3.
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Tabel 1.1  Schattingsresultaten logit-analyse particulieren
Volgt (bij-
na) altijd
of soms
ontwikke-
lingen

Voelt zich
voldoende/
Neutraal
geïnformeerd

Aanvaardbaarheid euro als betaalmiddel

Kenmerken Even
aanvaardbaar

Niet zo
aanvaardbaar

Weet niet/
geen opgave

Sexe 15,02 (4,5) 6,08 (1,6) 11,3 (2,9) -11,19 (3,1) -0,12 (0,1)
Sociale klasse 6,87 (5,0) 4,74 (3,0) 2,99 (2,0) -2,59 (1,9) -0,40 (0,6)
Leeftijd 1,81 (2,9) -1,28 (1,8) -0,72 (1,1) 0,23 (0,4) 0,49 (1,4)
Volgt ontwikkelingen - 13,82 (3,3) -5,19 (1,2) 9,51 (2,5) -4,33 (2,1)
Voelt zich geïnformeerd - - 12,68 (3,2) -11,54 (3,2) -1,13 (0,6)
Kennis - - 4,03 (1,8) -1,68 (0,8) -2,35 (1,8)
Toelichting: tussen haakjes staan de t-waarden

Tabel 1.2  Aanvaardbaarheid euro als vermogensbewaarmiddel, particulieren
Aanvaardbaarheid euro als vermogensbewaarmiddel (pensioen)

Kenmerken Meer waard Evenveel
waard

Minder waard Weet niet/
geen opgave

Sexe -1,15 (0,8) -1,64 (0,4) 1,26 (0,4) 1,53 (0,8)
Sociale klasse -0,91 (1,6) 3,53 (2,2) 0,17 (0,1) -2,79 (2,9)
Leeftijd -0,33 (1,3) -1,57 (2,2) 1,11 (1,7) 0,79 (2,1)
Volgt ontwikkelingen 0,00 (0,0) -3,64 (0,8) 7,68 (1,9) -4,05 (2,0)
Voelt zich geïnformeerd 0,88 (0,6) 15,39 (3,7) -10,37 (2,8) -5,90 (2,7)
Kennis -0,29 (0,3) 1,45 (0,6) -0,41 (0,2) -0,75 (0,6)
Toelichting: tussen haakjes staan de t-waarden

Tabel 1.3  Aanvaardbaarheid euro als betaalmiddel, bedrijven
Aanvaardbaarheid euro als betaalmiddel

Kenmerken Even
aanvaardbaar

Niet zo
aanvaardbaar

Weet niet/
geen opgave

Bedrijfsgrootte -1,63 (1,4) 1,53 (1,6) 0,11 (0,1)
Industrie 0,81 (0,2) -0,44 (0,1) -0,38 (0,1)
Groothandel 3,67 (1,0) -2,71 (1,0) -0,97 (0,4)
Detailhandel -0,15 (0,0) 1,37 (0,5) 1,52 (0,6)
Zakelijke dienstverlening -3,83 (1,2) 0,88 (0,4) 2,95 (1,2)
Volgt ontwikkelingen -1,94 (0,6) 2,47 (1,1) -0,53 (0,3)
Voelt zich geïnformeerd -4,05 (1,8) 2,73 (1,6) 1,32 (0,8)
Kennis 4,75 (3,6) -2,45 (2,5) -2,31 (2,4)
Oriëntatie op buitenland 2,22 (1,1) -0,41 (0,3) -1,81 (1,2)
Toelichting: tussen haakjes staan de t-waarden
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Tabel 1.4  Deelneming aan EMU gunstig, particulieren

Deelneming aan de EMU gunstig
____________________________________________

Kenmerken Ja, gunstig Nee, ongunstig Weet niet/
geen opgave

_____________ ______________ _____________
Sexe -2,78 (0,7) 4,04 (1,3) -1,26 (0,5)
Leeftijd -2,79 (3,8) 1,09 (1,8) 1,69 (3,2)
Sociale klasse 3,86 (2,4) -2,32 (1,7) 1,53 (1,4)
Volgt ontwikkelingen 1,98 (0,5) 6,85 (1,8) -8,83 (2,9)
Voelt zich geïnformeerd 23,83 (5,7) -13,30 (3,8) 10,53 (3,6)
Kennis -2,23 (0,9) 1,05 (0,5) 1,17 (0,7)
Toelichting: tussen haakjes staan de t-waarden

Tabel 1.5  EMU van start op geplande datum, particulieren

Zal de EMU van start gaan op geplande datum
Kenmerken Ja Nee Weet niet/

geen opgave
Sexe 14,60 (2,6) -14,42 (2,7) -0,19 (0,2)
Leeftijd 0,74 (0,9) -1,11 (1,4) 0,37 (1,5)
Sociale klasse 2,31 (1,3) -1,99 (1,2) -0,32 (0,7)
Volgt ontwikkelingen 8,40 (1,7) -5,44 (1,2) -2,97 (1,8)
Voelt zich geïnformeerd 14,53 (2,8) -11,45 (2,3) -3,07 (1,9)
Kennis 8,32 (2,7) -4,85 (1,7) -3,47 (2,4)
Toelichting: tussen haakjes staan de t-waarden

Tabel 1.6  Persoonlijke voorkeur startdatum EMU, particulieren
Persoonlijke voorkeur qua startdatum EMU

Kenmerken Afstel Start op
geplande datum

Uitstel

Sexe -0,87 (0,4) -0,76 (0,2) 1,63 (0,6)
Leeftijd 1,32 (3,0) -0,61 (1,1) -0,71 (1,5)
Sociale klasse 0,26 (0,3) 1,57 (1,2) -1,84 (1,7)
Volgt ontwikkelingen -7,68 (3,1) 4,94 (1,5) 2,74 (0,9)
Voelt zich geïnformeerd -1,84 (0,9) 2,29 (0,8) -0,45 (0,2)
Kennis -3,84 (2,6) 4,60 (2,3) -0,75 (0,5)
Toelichting: tussen haakjes staan de t-waarden

Tabel 1.7  Giraal betalen in euro’s, particulieren
Gaat u vanaf januari 1999 giraal betalen in
euro´s

Kenmerken Ja Nee Weet niet/
geen opgave

Sexe 6,94 (2,0) -8,16 (2,1) 1,22 (0,5)
Leeftijd 0,04 (0,1) -0,81 (1,2) 0,77 (1,7)
Sociale klasse -2,12 (1,5) 1,07 (0,7) 1,05 (1,0)
Volgt ontwikkelingen -4,10 (1,1) 3,21 (0,8) 0,89 (0,3)
Voelt zich geïnformeerd 4,84 (1,4) -3,87 (1,0) -0,98 (0,4)
Kennis 4,12 (1,9) -3,79 (1,6) -0,33 (0,2)
Toelichting: tussen haakjes staan de t-waarden
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BIJLAGE 2  Voorbereidingskosten en baten EMU volgens bedrijfsleven

Tabel 2.1  Voorbereidingskosten EMU voor bedrijven naar sector
Miljoenen guldens, excl banken

             Sector
Kostensoort

Industrie Groot-
handel

Detailhandel Zakelijke
dienst-
verlening

Overig Totaal

___________________________ _________ ______ _________ ______ ______
1  Apparatuur/software       147    215       386    369   1411
2  Aanpassing boekhouding       198    226       323    331   1376
3  Wijziging treasury        28     52        87     72    291
4  Kosten dubbele admin.        92    173       259    236   1072
5  Personeelstraining/kosten        90     93        83    100    421
6  Juridische advisering        27     62       114    107    383
7  Drukwerk        89    147       161    131    790
8  Overig         1      1         3      1     12

9  Totale kosten       672    969

____________
294
298
52

312
55
73

262
6

1352      1416   1347   5756

Tabel 2.2  Voorbereidingskosten EMU voor bedrijven naar grootteklassen
Miljoenen guldens, exclusief banken

            Grootteklasse
Kostensoort

Klein-
bedrijf

Midden-
bedrijf

Groot-
Bedrijf

Totaal

1-19 20-99 100 of
meer

___________________________ _______ _______ ________ ________
1  Apparatuur/software    1075     237       99     1411
2  Aanpassing boekhouding     986     225      165     1376
3  Wijziging treasury     238      33       20      291
4  Kosten dubbele administratie     849     175       48     1072
5  Personeeltraining/kosten     214      67      140      421
6  Juridische advisering     269      95       19      383
7  Drukwerk     452     245       93      790
8  Overig       6       6        0       12

9  Totale kosten    4089    1083      584     5756

Tabel 2.3  Baten EMU voor bedrijven naar sector
Miljoenen guldens, excl banken

         Sector
Herkomst

Indus-
trie

Groot-
handel

Detailhandel Zakelijke
dienst-
verlening

Overig Totaal

__________________________ ______ ______ ____________ _________ ______ ______
1  Vermindering transactiekosten     86    170         109       117     77    559
2  Vermindering kosten
   afdekking valutarisico

   406    369          86        91    402   1354

3  Eenvoudiger boekhouding     66     83          61        56     36    302
4  Eenvoudiger treasury     37    201          71        85     69    463
   management
5  Directe baten (1 t/m 4)    595    823         327       350    583   2678

6  Meer financier.mogelijkh.     66     69         132       222    124    613
7  Lagere rentelasten    100     54          94        99     79    426
8  Grotere afzetmarkt    638    563         691      1900   1222   5015
9  Prijstransparantie    249    331         190       274    239   1283

10 Indirecte baten (6 t/m 9)   1053   1017        1107      2495   1664   7337

11 Totale baten (5 + 10)   1648   1840        1434      2845   2247 10.014


