ΤΑ ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΚΑΙ ΤΩΝ 200 ΕΥΡΩ
ΘΕΣΗ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΩΝ ΤΩΝ 100 ΚΑΙ ΤΩΝ 200 ΕΥΡΩ
Tα τελευταία χρόνια τα τραπεζογραμμάτια της σειράς «Ευρώπη» τίθενται σε κυκλοφορία σε
όλη τη ζώνη του ευρώ σταδιακά, κατά αύξουσα ονομαστική αξία. Με την επίσημη παρουσίαση
των τραπεζογραμματίων των 100 και των 200 ευρώ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην ΕΚΤ
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ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ;
Καθήκον της ΕΚΤ και του Ευρωσυστήματος είναι να διαφυλάσσουν την ακεραιότητα των τραπεζο
γραμματίων ευρώ και να βελτιώνουν συνεχώς τις τεχνικές παραγωγής τραπεζογραμματίων. Η σειρά
«Ευρώπη» προσφέρει καλύτερη προστασία έναντι της παραχάραξης και έτσι τα τραπεζογραμμάτια
ευρώ καθίστανται ακόμα πιο ασφαλή. Τα νέα τραπεζογραμμάτια των 100 και των 200 ευρώ διαθέτουν
ίδια χαρακτηριστικά ασφαλείας με το τραπεζογραμμάτιο των 50 ευρώ, όπως μια προσωπογραφία
στο υδατογράφημα και στο ολόγραμμα, καθώς και νέα, αναβαθμισμένα χαρακτηριστικά ασφαλείας
που καθιστούν πιο δύσκολη την παραχάραξη αλλά εξίσου εύκολη την εξακρίβωση της γνησιότητας:

στις 17 Σεπτεμβρίου 2018, ολοκληρώνεται η σειρά «Ευρώπη». Τα νέα τραπεζογραμμάτια προγραμματίζε
ται να τεθούν σε κυκλοφορία στις 28 Μαΐου 2019.
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Ολόγραμμα με κινούμενα σύμβολα: το νέο αυτό χαρακτηριστικό ασφαλείας διακρίνεται στο επάνω

μέρος της λωρίδας ασημί χρώματος. Όταν παρατηρείτε το τραπεζογραμμάτιο υπό γωνία, μπορείτε
να δείτε μικρά σύμβολα του ευρώ (€) να κινούνται γύρω από τον αριθμό. Τα σύμβολα του ευρώ (€)
γίνονται πιο καθαρά στο άμεσο φως.

Αριθμός με βαθυπράσινο χρώμα: όταν παρατηρείτε το τραπεζογραμμάτιο υπό γωνία, στον γυαλιστερό
αριθμό στην κάτω αριστερή γωνία δημιουργείται μια αίσθηση κίνησης του φωτός από πάνω προς τα κάτω
και αντίστροφα. Επίσης, ο αριθμός αλλάζει χρώμα από βαθύ πράσινο σε βαθύ μπλε. Στα νέα τραπε
ζογραμμάτια των 100 και 200 ευρώ εμφανίζονται επίσης σύμβολα του ευρώ (€) μέσα στον αριθμό.

Πέραν των χαρακτηριστικών ασφαλείας για το κοινό, τα νέα τραπεζογραμμάτια διαθέτουν νέα, αναβαθ
μισμένα χαρακτηριστικά τα οποία επιτρέπουν την αναγνώρισή τους από τα μηχανήματα και τις συσκευές.

www.euro.ecb.europa.eu

ΤΑ ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΚΑΙ ΤΩΝ 200 ΕΥΡΩ
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Χαρακτηριστικά ασφαλείας των τραπεζογραμματίων των 100 και 200 ευρώ www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/html/index.el.html
Περισσότερες πληροφορίες για το τραπεζογραμμάτιο των 100 ευρώ www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.el.html#es2-100
Περισσότερες πληροφορίες για το τραπεζογραμμάτιο των 200 ευρώ www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.el.html#es2-200

www.euro.ecb.europa.eu

Ολόγραμμα με προσωπογραφία
Παράθυρο με προσωπογραφία

ΤΑ ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΚΑΙ ΤΩΝ 200 ΕΥΡΩ
ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΕΥΡΩ ΣΕ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΙΝΑΙ
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΤΩΝ 10 ΕΥΡΩ
Τα τραπεζογραμμάτια των 100 και των 200 ευρώ χρησιμοποιούνται ευρέως, τόσο ως μέσο πληρωμής όσο
και ως μέσο αποθήκευσης της αξίας. Στο τέλος Ιουνίου 2018 βρίσκονταν σε κυκλοφορία 2,7 δισεκατομ
μύρια τραπεζογραμμάτια των 100 ευρώ (τα οποία αντιστοιχούν στο 13% όλων των κυκλοφορούντων
τραπεζογραμματίων ευρώ) έναντι 2,5 δισεκατομμυρίων τραπεζογραμματίων των 10 ευρώ (τα οποία
αντιστοιχούν στο 12% περίπου του συνολικού αριθμού τραπεζογραμματίων). Αν λάβουμε υπόψη την
αξία των συναλλαγών, η ονομαστική αξία των 100 ευρώ είναι η δεύτερη πιο σημαντική ονομαστική αξία
μετά από αυτή των 50 ευρώ, καθώς αντιστοιχεί στο ένα τρίτο περίπου (23%) της αξίας όλων των τραπε
ζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία. Συγκριτικά, τα τραπεζογραμμάτια των 200 ευρώ αντιστοιχούν στο
1% του αριθμού των τραπεζογραμματίων ευρώ σε κυκλοφορία και στο 4% της συνολικής αξίας.

ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΟΡΑΣΗΣ
Κατά τον σχεδιασμό της σειράς «Ευρώπη», η ΕΚΤ συνεργάστηκε στενά με άτομα που αντιμετωπίζουν
προβλήματα όρασης για τη δημιουργία τραπεζογραμματίων που να διαθέτουν χαρακτηριστικά
κατάλληλα για αυτά τα άτομα. Στα νέα τραπεζογραμμάτια οι αριθμοί της αξίας είναι μεγάλοι και έντονοι
με μεγαλύτερες χρωματικές αντιθέσεις ούτως ώστε τα τραπεζογραμμάτια να αναγνωρίζονται ευκολότερα
από το χρώμα τους. Επίσης, τα τραπεζογραμμάτια διαθέτουν ανάγλυφες εκτυπώσεις στις άκρες τους,
διαφορετικές για κάθε ονομαστική αξία.

ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΥΡΩ
Τα τραπεζογραμμάτια ευρώ εξακολουθούν να αποτελούν ένα αξιόπιστο, ασφαλές μέσο πληρωμών.
Ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων παραμένει πολύ χαμηλός (301.000 τραπεζογραμμάτια
αποσύρθηκαν από την κυκλοφορία το πρώτο εξάμηνο του 2018) σε σύγκριση με τον αριθμό των
γνήσιων τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία ο οποίος αυξάνεται σταθερά (πάνω από 21 δισεκατομμύρια
ευρώ). Η ΕΚΤ, σε συνεργασία με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος, θα συνεχίσει να
διασφαλίζει ότι τα τραπεζογραμμάτια ευρώ παραμένουν ένα πολύτιμο και προσφιλές μέσο πληρωμής
στη ζώνη του ευρώ και πέρα από αυτή. Έχει μεγάλη σημασία όλοι όσοι χρησιμοποιούν τα τραπεζο
γραμμάτια ευρώ να εξακολουθήσουν να έχουν απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτά. Γι’ αυτόν τον λόγο τέθηκε
σε κυκλοφορία η σειρά «Ευρώπη».
Ο αριθμός των πλαστών τραπεζογραμματίων ευρώ παρέμεινε χαμηλός το πρώτο εξάμηνο του 2018
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180727.el.html
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΚΑΙ ΤΩΝ 200 ΕΥΡΩ
ΘΑ ΠΑΨΟΥΝ ΝΑ ΙΣΧΥΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ ΣΤΟ ΠΡΟΣΕΧΕΣ ΜΕΛΛΟΝ;
Οι τάσεις παγκοσμίως δείχνουν ότι η ζήτηση για μετρητά συνεχίζει να αυξάνεται. Από την εισαγωγή του
ευρώ σε φυσική μορφή το 2002, ο αριθμός των τραπεζογραμματίων σε κυκλοφορία στη ζώνη του ευρώ
τριπλασιάστηκε και σήμερα διαμορφώνεται στα 21 δισεκατομμύρια. Η αξία των τραπεζογραμματίων σε
κυκλοφορία αυξάνεται σήμερα κατά 4% περίπου ετησίως, αγγίζοντας σχεδόν τα 1,2 τρισεκατομμύρια
ευρώ. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία που αφορούν την κυκλοφορία των τραπεζο
γραμματίων θα βρείτε στον δικτυακό μας τόπο.
www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/banknotes+coins/circulation/html/index.en.html

ΕΞΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΝΑ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ;
Τα μετρητά αποτελούν το πιο διαδεδομένο μέσο πληρωμής σε σημεία πώλησης όπως καταστήματα,
πρατήρια υγρών καυσίμων και μηχανήματα αυτόματης πώλησης. Το 2016 το 79% όλων των συναλλαγών
στη ζώνη του ευρώ διενεργήθηκαν με μετρητά, ενώ μόλις το 19% πραγματοποιήθηκαν με κάρτα.1 Οι
συναλλαγές με μετρητά είναι ακόμη πιο δημοφιλείς σε πλανόδιους πωλητές και υπαίθριες αγορές (90%
όλων των συναλλαγών - 81% όσον αφορά την αξία τους), καθώς και σε μπαρ και εστιατόρια (90% όλων
των συναλλαγών - 76% όσον αφορά την αξία τους).

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΟΝΑΔΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΜΕΤΡΗΤΩΝ;

Καλύπτουν τις ανάγκες όλων των ανθρώπων - όσοι έχουν περιορισμένη πρόσβαση ή δεν έχουν

καθόλου πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς εξακολουθούν να έχουν τη δυνατότητα να
εκτελούν πληρωμές με μετρητά.
Δίνουν τη δυνατότητα στους ανθρώπους να ελέγχουν καλύτερα τις δαπάνες τους και τα επίπεδα
του χρέους τους.
Αποτελούν ένα ιδιωτικό μέσο πληρωμής.
Αποτελούν μέσο έκτακτης ανάγκης σε περίπτωση που σταματήσουν να λειτουργούν τα ηλεκτρονικά
συστήματα πληρωμών.
Επιτρέπουν τον άμεσο διακανονισμό των συναλλαγών μόλις τα μετρητά αλλάξουν κάτοχο.
Διασφαλίζουν τον ανταγωνισμό μεταξύ διαφόρων μέσων πληρωμής λιανικής και συμβάλλουν στην
ανταγωνιστική τιμολόγηση άλλων τέτοιων μέσων.
Είναι το μοναδικό μέσο πληρωμής που εξασφαλίζει στους πολίτες άμεση πρόσβαση σε αξιόπιστο
χρήμα κεντρικής τράπεζας.
Πηγή: «The use of cash by households in the euro area»:
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf?f3670de4c470a5361c8b3e250d656699
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ΤΑ ΝΕΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΤΩΝ 100 ΚΑΙ ΤΩΝ 200 ΕΥΡΩ
ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΑ
ΚΑΙ ΤΑ ΤΡΑΠΕΖΟΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΕΥΡΩ
Χαιρετισμός του Mario Draghi, Προέδρου της ΕΚΤ, σε εκδήλωση επ’ ευκαιρία της έκδοσης του νέου
τραπεζογραμματίου των 50 ευρώ, Φρανκφούρτη, 4 Απριλίου 2017
«Παρόλο που οι ηλεκτρονικές πληρωμές γίνονται ολοένα πιο δημοφιλείς, τα μετρητά είναι ακόμη
για τους πολίτες το σημαντικότερο μέσο πληρωμής. [...]Πάνω από τα τρία τέταρτα όλων των
πληρωμών σε σημεία πώλησης στη ζώνη του ευρώ γίνονται σε μετρητά. Κάτι παραπάνω δηλαδή
από το 50%, αν λάβουμε υπόψη την αξία των συναλλαγών. Άρα, ακόμη και στη σημερινή ψηφιακή
εποχή, τα μετρητά εξακολουθούν να αποτελούν βασικό παράγοντα για την οικονομία μας.»
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/sp170404.el.html
Ομιλία του Yves Mersch, μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, 4. Bargeldsymposium der
Deutschen Bundesbank, Φρανκφούρτη, 14 Φεβρουαρίου 2018
«Τα μετρητά επιτρέπουν την προστασία της ιδιωτικής ζωής. [...]Οι πολίτες μπορούν να
χρησιμοποιούν μετρητά για να ασκούν τα θεμελιώδη δικαιώματά τους χωρίς το κράτος ή άλλα
τρίτα μέρη να μπορούν να εντοπίζουν αμέσως τυχόν οικονομικές συναλλαγές.»
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180214.en.html (μόνο στα αγγλικά)
Δημοσίευση του Yves Mersch, μέλους της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΚΤ, στην Project Syndicate,
28 Απριλίου 2017
«Ο ρυθμός αύξησης της συνολικής ζήτησης για μετρητά είναι ταχύτερος από τον ρυθμό αύξησης
του ονομαστικού ΑΕΠ. Την τελευταία πενταετία, ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης των τραπεζο
γραμματίων ευρώ ήταν 4,9% όσον αφορά την αξία και 6,2% όσον αφορά τον αριθμό τραπεζο
γραμματίων. Αυτή η αύξηση αφορά τις ονομαστικές αξίες που χρησιμοποιούνται πρωτίστως για
συναλλαγές και όχι για αποταμίευση. [...]Η ΕΚΤ θα εξακολουθήσει να παρέχει τραπεζογραμμάτια.
Θα διευκολύνει επίσης την περαιτέρω ανάπτυξη μιας ολοκληρωμένης, καινοτόμου και ανταγωνιστι
κής αγοράς για επιλογές πληρωμών λιανικής στη ζώνη του ευρώ.»
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/ecb.sp170428.el.html
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ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
Δ
 ελτίο Τύπου
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180917.el.html
Ε ικόνες των νέων τραπεζογραμματίων των 100 και των 200 ευρώ και των χαρακτηριστικών ασφαλείας
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/sets/72157697753987952
Ε ικόνες από την εκδήλωση για την επίσημη παρουσίαση
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/albums/72157700197251994
Ε ικόνες των τραπεζογραμματίων της σειράς «Ευρώπη»
www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/images/html/index.el.html
Β ίντεο της επίσημης παρουσίασης
www.youtube.com/user/ecbeuro
Ο
 πτικοακουστικό υλικό για τηλεοπτικούς σταθμούς σχετικά με τη διαδικασία εκτύπωσης
των νέων τραπεζογραμματίων των 100 και των 200 ευρώ
www.ecb.europa.eu/press/tvservices/ondemand/html/index.el.html
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