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Nova serija bankovcev se v euroobmočju uvaja postopoma v zadnjih nekaj letih, in sicer po naraščajočem 
vrstnem redu. Z razkritjem novih bankovcev za 100 € in 200 €, ki bo v ECB 17. septembra 2018, bo 
serija Evropa popolna. Po načrtih bodo novi bankovci v obtok prišli 28. maja 2019. 

ZAKAJ POTREBUJEMO NOVE BANKOVCE? 

ECB in Eurosistem imata dolžnost, da varujeta zanesljivost bankovcev in da stalno izboljšujeta tehnologijo 
izdelave. Serija Evropa ponuja boljšo zaščito pred ponarejanjem, tako da so eurski bankovci še bolj varni. 
Novi bankovci za 100 € in 200 € imajo enake zaščitne elemente kot bankovci za 50 €, med katerimi so 
portret v vodnem znaku in na hologramu ter tudi novi in izboljšani elementi, zaradi katerih bo bankovce 
še težje ponarediti, vendar jih bo mogoče še vedno enostavno preveriti. 
 

  Hologram s sateliti: ta popolnoma nov zaščitni element lahko vidite na vrhu srebrnega traku.  
Če bankovec nagibate naprej in nazaj, se pojavita majhna znaka €, ki krožita okrog številke. Pod  
neposredno svetlobo postaneta znaka € jasnejša.

  Smaragdno zelena številka: če bankovec nagibate naprej in nazaj, postane na svetleči se številki v 
spodnjem levem kotu viden svetlobni val, ki se premika gor in dol po številki, obenem pa številka 
spreminja barvo iz smaragdno zelene v temno modro. Na novih bankovcih za 100 € in 200 € se na 
številki pojavi tudi več znakov €.

Novi bankovci imajo poleg zaščitnih elementov za javnost izboljšane tudi zaščitne elemente za naprave in 
instrumente, s katerimi se preverja pristnost bankovcev.

IZDAJA NOVIH BANKOVCEV ZA 100 € IN 200 €
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Zaščitni elementi na novih bankovcih za 100 € in 200 € www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/security/html/index.sl.html
Več informacij o novem bankovcu za 100 € www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.sl.html#es2-100
Več informacij o novem bankovcu za 200 € www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/denominations/html/index.sl.html#es2-200
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V OBTOKU JE VEČ BANKOVCEV ZA 100 € KOT BANKOVCEV ZA 10 €

Bankovci za 100 € in 200 € se veliko uporabljajo, in sicer kot plačilno sredstvo in kot hranilci vrednosti. 
Ob koncu junija 2018 je bilo v obtoku 2,7 milijarde bankovcev za 100 €, kar predstavlja 13% vseh eurskih 
bankovcev v obtoku, v primerjavi z 2,5 milijarde bankovcev za 10 €, kar je okrog 12% vseh bankovcev.  
Z vidika vrednosti je stotak po bankovcu za 50 € drugi najpomembnejši apoen, saj predstavlja skoraj  
četrtino (23%) vrednosti vseh eurskih bankovcev v obtoku. Če to primerjamo z dvestotakom, ta predsta-
vlja 1% števila vseh eurskih bankovcev v obtoku in 4% celotne vrednosti bankovcev.
 

PRIMERNI ZA SLEPE IN SLABOVIDNE 
  
ECB je pri snovanju serije Evropa tesno sodelovala s slepimi in slabovidnimi z namenom, da razvije  
bankovce s takimi lastnostmi, ki tudi ljudem s slabim vidom omogočajo enostavno uporabo. Novi  
bankovci imajo veliko številko vrednosti v krepkem tisku in so bolj kontrastnih barv, zato jih je mogoče 
enostavno prepoznati po barvi. Ob robovih bankovcev so tudi reliefne oznake, ki se od apoena do  
apoena razlikujejo. 
 

ZAUPANJA VREDNI EURSKI BANKOVCI  
 
Eurski bankovci so še naprej zaupanja vredno in varno plačilno sredstvo.  V primerjavi z vedno večjim  
številom pristnih bankovcev v obtoku (več kot 21 milijard) ostaja število ponaredkov zelo majhno: v prvi 
polovici leta 2018 je bilo iz obtoka umaknjenih 301.000 ponaredkov. ECB bo skupaj z nacionalnimi  
centralnimi bankami Eurosistema še naprej zagotavljala, da eurski bankovci ostanejo vredno in cenjeno 
plačilno sredstvo v euroobmočju in zunaj njega. Pomembno je, da lahko vsakdo, ki uporablja eurske  
bankovce, to še naprej počne s popolnim zaupanjem. Tudi zaradi tega je bila uvedena serija Evropa. 

Obseg ponarejanja eurobankovcev je tudi v prvi polovici leta 2018 ostal majhen 
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180727.sl.html
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BO GOTOVINA V BLIŽNJI PRIHODNOSTI IZGINILA?

Svetovni trendi nakazujejo, da se povpraševanje po gotovini še naprej povečuje. Od uvedbe eura leta 
2002 se je število bankovcev v obtoku v euroobmočju potrojilo, tako da sedaj znaša 21 milijard.  Vrednost 
bankovcev v obtoku trenutno raste za okrog 4% na leto ter je dosegla skoraj 1,2 bilijona EUR.  Več  
informacij o številu bankovcev v obtoku je na našem spletnem mestu. 
www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/banknotes+coins/circulation/html/index.en.html
 

JE GOTOVINA ŠE VEDNO GLAVNA? 

Gotovina je daleč najbolj priljubljeno plačilno sredstvo na prodajnih mestih, kot so trgovine, bencinske 
črpalke in prodajni avtomati. Leta 2016 je bilo 79% vseh transakcij v euroobmočju opravljenih gotovinsko, 
samo 19% pa s kartico.1 Gotovinske transakcije pa so še bolj priljubljene pri uličnih in tržnih prodajalcih 
(90% vseh transakcij oz. 81% njihove vrednosti) ter v kavarnah in restavracijah (90% vseh transakcij oz. 
76% njihove vrednosti).
 

KAKŠNE ODLIKE IMA GOTOVINA?

  Je »vključujoča« – ljudje, ki imajo omejen dostop do bančnega računa ali pa računa sploh nimajo,  
lahko še vedno plačujejo z gotovino.

  Ljudem omogoča, da imajo boljši pregled nad svojim trošenjem in ravnijo zadolženosti.
  Omogoča zaseben način plačevanja. 
  Lahko se uporablja v izrednih razmerah, kadar elektronski plačilni sistemi odpovejo.
  Omogoča takojšnjo poravnavo transakcij, tj. takoj ko gotovina preide iz rok v roke.
  Zagotavlja konkurenco med različnimi plačilnimi instrumenti malih vrednosti ter prispeva h  
konkurenčnim cenam drugih plačilnih instrumentov.

  Je edini plačilni instrument, ki javnosti daje neposreden dostop do zanesljivega centralnobančnega 
denarja.

1   Vir: »The use of cash by households in the euro area« (samo v angleščini)  
www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op201.en.pdf?f3670de4c470a5361c8b3e250d656699
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GRADIVA ZA MEDIJE

  Sporočilo za javnost 
www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2018/html/ecb.pr180917.sl.html

  Slike novih bankovcev za 100 € in 200 € ter njihovih zaščitnih elementov 
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/sets/72157697753987952

  Slike z dogodka ob razkritju novih bankovcev  
www.flickr.com/photos/europeancentralbank/albums/72157700197251994

  Slike bankovcev iz serije Evropa  
www.ecb.europa.eu/euro/banknotes/images/html/index.sl.html

  Video ob razkritju novih bankovcev  
www.youtube.com/user/ecbeuro

  Posnetki za TV postaje o tiskanju novih bankovcev za 100 € in 200 € 
www.ecb.europa.eu/press/tvservices/ondemand/html/index.sl.html

GOVORI IN CITATI O GOTOVINI IN EURSKIH BANKOVCIH  

Pozdravni nagovor Maria Draghija, predsednika ECB, na dogodku ob izdaji novega bankovca za 50 €,  
Frankfurt na Majni, 4. april 2017

»Elektronska plačila sicer postajajo bolj priljubljena, vendar je gotovina še vedno naše najpomemb-
nejše plačilno sredstvo. […] Več kot tri četrtine vseh plačil na prodajnih mestih v euroobmočju  
se opravi z gotovino. Po vrednosti je to nekoliko več kot polovica. Zato gotovina celo v današnji  
digitalni dobi ostaja gonilna sila našega gospodarstva.«

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/sp170404.sl.html

Govor  Yvesa Merscha, člana Izvršilnega odbora ECB, na 4. simpoziju nemške centralne banke o gotovini, 
Frankfurt na Majni, 14. februar 2018

»Gotovina omogoča zasebnost in tako varuje temeljne pravice […]. Državljani lahko z uporabo  
gotovine uresničujejo temeljne pravice, ne da bi država ali ostale tretje strani lahko takoj sledile 
vsem finančnim transakcijam.«

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2018/html/ecb.sp180214.en.html (samo v angleščini in nemščini)

Prispevek  Yvesa Merscha, člana Izvršilnega odbora ECB, za Project Syndicate, 28. april 2017

»Skupno povpraševanje po gotovini raste hitreje kot nominalni BDP. V zadnjih petih letih je  
povprečna medletna stopnja rasti vrednosti eurskih bankovcev znašala 4,9%, rast števila bankovcev 
pa je dosegla 6,2%. K povečanju so prispevali apoeni, ki se pretežno uporabljajo za transakcije, ne  
pa za varčevanje. […] ECB bo še naprej zagotavljala bankovce. Spodbujali bomo tudi nadaljnji razvoj 
integriranega, inovativnega in konkurenčnega trga rešitev na področju plačil malih vrednosti v  
euroobmočju.«

www.ecb.europa.eu/press/key/date/2017/html/ecb.sp170428.sl.html
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