DE NYA 100- OCH 200-EUROSEDLARNA
UTGIVNING AV DE NYA 100- OCH 200-EUROSEDLARNA
De senaste åren har det skett ett gradvist införande av den nya serien eurosedlar. De lägre valörerna
kom först. När de nya 100- och 200-eurosedlarna nu presenteras den 17 september 2018 är Europaserien komplett. Planen är att de nya sedlarna sätts i omlopp den 28 maj 2019.
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VARFÖR BEHÖVER VI NYA SEDLAR?
ECB och Eurosystemet har en skyldighet att garantera eurosedlarnas tillförlitlighet och att se till att
sedeltekniken ständigt förbättras. Europaserien ger bättre skydd mot förfalskning, vilket gör eurosedlarna
ännu säkrare. De nya 100- och 200-eurosedlarna har samma säkerhetsdetaljer som 50-eurosedeln, dvs.
ett porträtt i vattenmärket och i hologrammet, plus nya och uppgraderade detaljer. Detta gör sedlarna
ännu svårare att förfalska men fortfarande lätta att kontrollera.
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S atellithologram: denna helt nya detalj finns överst på den silverfärgade remsan. När du lutar på
sedeln kan du se små €-symboler som rör sig runt siffran. €-symbolen blir tydligare under direkt ljus.
S maragdgrön siffra: när du lutar på sedeln visar den glänsande siffran längst ner till vänster en
ljuseffekt som rör sig upp och ned medan siffran skiftar färg från smaragdgrönt till djupblått.
På de nya 100- och 200-eurosedlarna visas också €-symboler inuti valörsiffran.
Förutom säkerhetsdetaljer för allmänheten har de nya sedlarna nya och uppgraderade detaljer för
äkthetskontroll i maskiner och annan utrustning.

www.euro.ecb.europa.eu
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LÄTTA ATT KONTROLLERA
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Säkerhetsdetaljer på 100- och 200-eurosedlarna www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/html/index.sv.html
Mer information om 100-eurosedeln www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.sv.html#es2-100
Mer information om 200-eurosedeln www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.sv.html#es2-200

www.euro.ecb.europa.eu
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DE NYA 100- OCH 200-EUROSEDLARNA
DET FINNS FLER 100-EUROSEDLAR ÄN 10-EUROSEDLAR I OMLOPP
100- och 200-eurosedlar används ofta, både som betalningsmedel och värdebevarare. I slutet av juni
2018 fanns det 2,7 miljarder 100-eurosedlar i omlopp (motsvarande 13 procent av alla eurosedlar).
Detta kan jämföras med 2,5 miljarder 10-eurosedlar (eller 12 procent av det totala antalet sedlar).
100-eurosedeln utgör nästan en fjärdedel (23 procent) av värdet på alla eurosedlar i omlopp och är
den näst viktigaste valören efter 50-eurosedeln. I jämförelse utgör 200-eurosedeln 1 procent av antalet
eurosedlar i omlopp, eller 4 procent av det totala värdet.

LÄMPLIGA FÖR PERSONER MED NEDSATT SYN
När Europaserien skulle utformas samarbetade ECB med synskadade för att få fram sedlar med detaljer
som kunde hjälpa personer med nedsatt syn. Stora valörsiffror med mer framträdande design samt
kraftigare färger gör det lättare att identifiera de nya sedlarna med hjälp av färgen. Det finns också taktila
markeringar nära kanterna av sedeln, olika för varje valör.

FÖRTROENDE FÖR EUROSEDLARNA
Eurosedlarna är alltjämt ett pålitligt och säkert betalningsmedel. Antalet förfalskningar är mycket lågt.
Under det första halvåret 2018 hittades 301 000. Detta ska jämföras med det stadigt ökande antalet
äkta sedlar i omlopp – mer än 21 miljarder. Centralbankerna i Eurosystemet och ECB fortsätter sitt
arbete med att säkerställa att sedlarna förblir ett värdefullt och användbart betalningsmedel både i och
utanför euroområdet. Det är viktigt att alla som använder eurosedlar kan fortsätta att göra det med
fullt förtroende. Därför introducerades Europaserien.
Få eurosedlar förfalskades under det första halvåret 2018
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180727.sv.html

www.euro.ecb.europa.eu

DE NYA 100- OCH 200-EUROSEDLARNA
KOMMER KONTANTER SNART ATT VARA OMODERNA?
Globala trender tyder på att efterfrågan på kontanter fortsätter att öka. Sedan euron infördes 2002 har
antalet eurosedlar i euroområdet tredubblats och ligger nu på 21 miljarder. Värdet av utelöpande sedlar
växer stadigt med runt 4 procent per år och är nu nästan 1,2 biljoner euro. Mer information om sedlar i
omlopp hittas på vår webbplats.
www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/banknotes+coins/circulation/html/index.en.html

ÄR KONTANTER FORTFARANDE BÄST?
Kontanter är fortfarande det mest efterfrågade betalningssättet vid många försäljningsställen, t.ex. i
affärer, bensinstationer och varuautomater. Under 2016 gjordes 79 procent av alla transaktioner i
euroområdet med kontanter, medan endast 19 procent gjordes med kort.1 Kontantbetalningar är ännu
populärare bland gatu- och marknadsförsäljare (90 procent av alla transaktioner, 81 procent sett till
värde) och på barer och restauranger (90 procent av alla transaktioner, 76 procent sett till värde).

VAD ÄR UNIKT MED KONTANTER?
D
 et är inkluderande – personer som har begränsad eller ingen tillgång till bankkonton kan
fortfarande betala med kontanter.
D
 et gör det möjligt för människor att ha bättre kontroll över hur de ger ut sina pengar och
över sina privata skulder.
D
 et är en privat betalningsmetod.
D
 et är en backup om elektroniska betalningssystem skulle sluta fungera.
R
 esultatet är en direkt betalning i samma ögonblick som kontanterna överlämnas.
D
 et säkerställer konkurrens mellan olika massbetalningsinstrument och att dessa håller en
konkurrenskraftig prissättning.
D
 et är det enda betalningsinstrumentet som ger allmänheten direkt tillgång till säkra
centralbankspengar.

Källa: ”The use of cash by households in the euro area”:
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf?f3670de4c470a5361c8b3e250d656699 (finns bara på engelska)
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DE NYA 100- OCH 200-EUROSEDLARNA
TAL OCH CITAT OM KONTANTER OCH EUROSEDLAR
Välkomsttal av ECB:s ordförande Mario Draghi vid en tillställning för lanseringen av den nya
50-eurosedeln, Frankfurt am Main den 4 april 2017
”Det blir allt vanligare med e-betalningar men kontanter är fortfarande vårt viktigaste betalnings
medel. […] mer än tre fjärdedelar av alla betalningar vid försäljningsställen i euroområdet görs med
kontanter. I transaktionsvärde innebär detta något mer än hälften av alla betalningar. Även i denna
digitala tidsålder är kontanter alltså fortfarande en väsentlig del i vår ekonomi.”
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/sp170404.sv.html
Tal av Yves Mersch, ledamot av ECB:s direktion, under Deutsche Bundesbanks fjärde Bargeldsymposium,
Frankfurt am Main den 14 februari 2018
”Cash allows privacy and thus safeguards fundamental rights. Citizens can use cash to exercise their
fundamental rights without the state or other third parties being able to immediately track any
financial transactions involved.”
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180214.en.html (finns bara på engelska och tyska)
Bidrag av Yves Mersch, ledamot vid ECB:s direktion, för Project Syndicate, den 28 april 2017
”Det är faktiskt så att efterfrågan på kontanter är starkare än den nominella BNP-ökningen. Under
de senaste fem åren låg den årliga ökningstakten för eurosedlar i genomsnitt på 4,9 procent mätt i
värde och på 6,2 procent mätt i antalet sedlar. Denna ökning innefattar sedelvalörer som främst
används för transaktioner, inte så mycket för sparande. […] ECB kommer att fortsätta att
tillhandahålla sedlar. Vi kommer också att underlätta utvecklingen av en integrerad, innovativ och
konkurrenskraftig marknad för betalningar i detaljhandeln i euroområdet.”
www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/ecb.sp170428.sv.html
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