NOWE BANKNOTY 100 I 200 EURO
EMISJA NOWYCH BANKNOTÓW 100 I 200 EURO
Od kilku lat do obiegu w strefie euro wchodzą sukcesywnie – kolejno od najniższego do najwyższego
nominału – banknoty z serii „Europa”. Jej dopełnieniem będą nominały 100 i 200 euro, które zostaną
zaprezentowane w Europejskim Banku Centralnym 17 września 2018. Planowany termin wprowadzenia
ich do obiegu to 28 maja 2019.
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DLACZEGO POTRZEBNE SĄ NOWE BANKNOTY?
Europejski Bank Centralny i Eurosystem mają obowiązek strzec wiarygodności euro i stale doskonalić
techniki produkcji banknotów. Seria „Europa” zapewnia lepszą ochronę przed fałszowaniem, dzięki czemu
jest jeszcze bezpieczniejsza. Podobnie jak w przypadku 50 euro, do zabezpieczeń nowych 100 i 200 euro
należą znak wodny z portretem i hologram z portretem. Aby fałszowanie banknotów było jeszcze
trudniejsze, a ich sprawdzanie pozostało łatwe, na wprowadzanych banknotach znajdują się też dodatkowe,
udoskonalone elementy. Są to:
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H
 ologram z satelitami: ten zupełnie nowy element znajduje się w górnej części srebrnego paska.
Przy oglądaniu banknotu pod kątem ukazują się małe symbole € wokół cyfr nominału.
W bezpośrednim oświetleniu stają się ostrzejsze.
Szmaragdowa liczba: przy oglądaniu banknotu pod kątem połyskliwe oznaczenie nominału w lewym
dolnym rogu daje efekt przesuwającego się pionowo światła, a jego kolor przechodzi ze szmaragdowej
zieleni w ciemnoniebieski. W nowych banknotach 100 i 200 euro na cyfrach widać także symbole €.
Oprócz wymienionych zabezpieczeń, które można łatwo sprawdzić samodzielnie, wprowadzane banknoty
zawierają nowe, udoskonalone elementy rozpoznawane przez urządzenia gotówkowe i testery.

www.euro.ecb.europa.eu
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Zabezpieczenia banknotów 100 i 200 euro www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/html/index.pl.html
Więcej informacji o banknocie 100 euro www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.pl.html#es2-100
Więcej informacji o banknocie 200 euro www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.pl.html#es2-200

www.euro.ecb.europa.eu
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W OBIEGU JEST WIĘCEJ BANKNOTÓW 100 EURO NIŻ 10 EURO
Banknoty 100 i 200 euro są powszechnie stosowane do płacenia i oszczędzania. Na koniec czerwca
2018 banknotów 100 euro było 2,7 miliarda (13% wszystkich banknotów euro w obiegu), natomiast
10 euro – 2,5 miliarda (12%). Pod względem wartości 100 euro plasują się na drugiej pozycji, po 50 euro,
stanowiących prawie jedną czwartą (23%) łącznej wartości banknotów. Dla porównania, nominał
200 euro odpowiada 1% liczby banknotów euro w obiegu i 4% ich łącznej wartości.

DLA OSÓB NIEWIDOMYCH I NIEDOWIDZĄCYCH
Podczas projektowania serii „Europa” Europejski Bank Centralny ściśle współpracował z osobami
niewidomymi i niedowidzącymi, dzięki czemu nowe nominały zawierają elementy ułatwiające im
posługiwanie się gotówką. Cyfry nominału są duże i pogrubione, a wyraźnie kontrastujące kolory
ułatwiają rozpoznawanie banknotów. Przy brzegach banknotów znajdują się znaki wyczuwalne
w dotyku, inne dla każdego nominału.

ZAUFANIE SPOŁECZNE DO BANKNOTÓW EURO
Banknoty euro są niezmiennie pewnym i bezpiecznym środkiem płatniczym. W porównaniu ze stale
rosnącą liczbą autentycznych banknotów w obiegu (ponad 21 miliardów) liczba falsyfikatów pozostaje
bardzo mała: w pierwszym półroczu 2018 roku wycofano z obiegu około 301 tys. fałszywych banknotów.
Europejski Bank Centralny i krajowe banki centralne z Eurosystemu będą w dalszym ciągu pilnowały, aby
banknoty euro pozostały cennym i cenionym środkiem płatniczym w strefie euro i poza nią. Niezwykle
ważne jest, by wszyscy ludzie, którzy się nimi posługują, mogli zawsze mieć do nich pełne zaufanie.
Właśnie dlatego wprowadzono serię „Europa”.
Liczba fałszywych banknotów euro w pierwszym półroczu 2018 była nadal niska
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180727.pl.html

www.euro.ecb.europa.eu
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CZY GOTÓWKA WKRÓTCE STANIE SIĘ PRZEŻYTKIEM?
Jak pokazują ogólnoświatowe tendencje, zapotrzebowanie na gotówkę stale rośnie. Od wprowadzenia
euro w 2002 roku liczba banknotów w obiegu w strefie euro zwiększyła się trzykrotnie i wynosi teraz
21 miliardów. Ich wartość rośnie obecnie o około 4% rocznie i wynosi prawie 1,2 bln EUR. Więcej
danych o banknotach w obiegu znajduje się na naszej stronie internetowej.
www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/banknotes+coins/circulation/html/index.en.html

CZY NADAL TRWA ERA GOTÓWKI?
Gotówka jest powszechnie preferowanym środkiem płatniczym w transakcjach detalicznych w sklepach,
na stacjach benzynowych i w automatach sprzedażowych. W 2016 gotówką zapłacono w 79% wszystkich
transakcji w strefie euro, natomiast kartą – jedynie w 19% . Płatności gotówkowe są jeszcze bardziej
popularne w ulicznych punktach sprzedaży i na bazarach (90% transakcji – 81% łącznej wartości) oraz
w barach i restauracjach (90% transakcji – 76% łącznej wartości).

NA CZYM POLEGA WYJĄTKOWOŚĆ GOTÓWKI?
M
 ogą z niej korzystać wszyscy – również osoby, które mają ograniczony dostęp do rachunku
bankowego lub nie posiadają go w ogóle.
U
 możliwia skuteczniejszą kontrolę osobistych wydatków i zadłużenia.
P łatności gotówkowe pozwalają chronić prywatność.
M
 ożna z niej korzystać nawet podczas awarii systemów płatności elektronicznych.
W
 momencie wręczenia gotówki następuje natychmiastowy rozrachunek transakcji.
D
 zięki niej istnieje konkurencja między różnymi instrumentami płatności detalicznych, a ich ceny
mogą być bardziej atrakcyjne.
Jest jedynym instrumentem płatniczym umożliwiającym społeczeństwu bezpośredni dostęp do
pewnego pieniądza banku centralnego.

Źródło: „The use of cash by households in the euro area” (publikacja dostępna w języku angielskim):
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf?f3670de4c470a5361c8b3e250d656699
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PRZEMÓWIENIA I CYTATY DOTYCZĄCE GOTÓWKI I BANKNOTÓW EURO
Przemówienie powitalne wygłoszone przez Maria Draghiego, prezesa EBC, podczas uroczystości z okazji
emisji nowego banknotu 50 euro, Frankfurt nad Menem, 4 kwietnia 2017
„Wprawdzie coraz powszechniejsze stają się płatności elektroniczne, jednak to gotówka pozostaje
głównym środkiem płatniczym. […] Ponad trzy czwarte płatności w punktach detalicznych w strefie
euro dokonywanych jest w gotówce. Pod względem wartości jest to nieco więcej niż połowa.Choć
żyjemy w epoce cyfryzacji, gotówka nadal odgrywa ważną rolę w naszej gospodarce”.
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/sp170404.pl.html
Przemówienie Yves’a Merscha, członka Zarządu EBC, na czwartym sympozjum na temat pieniądza
gotówkowego zorganizowanym przez Deutsche Bundesbank, Frankfurt nad Menem, 14 lutego 2018
„Gotówka umożliwia ochronę prywatności i tym samym gwarantuje prawa podstawowe […]. Dzięki
użyciu gotówki obywatele mogą korzystać z tych praw, a państwo i inne podmioty zewnętrzne nie
mają natychmiastowego dostępu do ich transakcji finansowych” (tekst dostępny w językach angielskim
i niemieckim).
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180214.en.html
Komentarz Yves’a Merscha, członka Zarządu EBC, dla Project Syndicate, 28 kwietnia 2017
„Łączny popyt na gotówkę rośnie szybciej niż nominalny PKB. Przez ostatnich pięć lat ilość
banknotów euro zwiększyła się, w ujęciu średniorocznym, o 4,9% pod względem wartości
i o 6,2% pod względem liczby sztuk. Największy wzrost dotyczy nominałów używanych
głównie do płacenia, nie zaś do gromadzenia oszczędności. […] EBC nadal będzie emitować
banknoty. Będziemy także działać na rzecz dalszego rozwoju zintegrowanego, innowacyjnego
i konkurencyjnego rynku detalicznych rozwiązań płatniczych w strefie euro”.
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/ecb.sp170428.pl.html
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www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180917.pl.html
Wizerunki i zabezpieczenia nowych banknotów 100 i 200 euro
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/sets/72157697753987952
Zdjęcia z uroczystej prezentacji
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/albums/72157700197251994
W
 izerunki banknotów z serii „Europa”
www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/images/html/index.pl.html
Prezentacja nowych banknotów – materiał filmowy
www.youtube.com/user/ecbeuro
Druk nowych banknotów 100 i 200 euro – materiał filmowy dla stacji telewizyjnych
www.ecb.europa.eu/press/tvservices/ondemand/html/index.pl.html
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