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W listopadzie 2011 roku Bank Centralny Kanady (The Bank of Canada) wprowadzi do obiegu nowe polimerowe
banknoty.
W listopadzie 2011 roku Bank Centralny Kanady (The Bank of Canada) wprowadzi do obiegu nowe polimerowe
banknoty.
Banknoty o nominale 100 CAD, będą wprowadzane od listopada br., natomiast banknot 50 CAD na początku
marca 2012 r. Data wprowadzenia do obrotu pozostałych banknotów (5, 10 i 20 dolarowych) została ustalona na
koniec 2013 r. Szczegóły dotyczące wzoru oraz zabezpieczeń powyższych banknotów nie zostaną opublikowane
przed datą oﬁcjalnej emisji.
Banknoty będą zawierać unikalne własności, które wzmocnią bezpieczeństwo, jednocześnie będą łatwe do
sprawdzenia. Najistotniejsze pod względem zabezpieczeń są dwa przeźroczyste fragmenty banknotów. Odcinek
większy rozciągający się do górnej do dolnej krawędzi zawiera złożone hologramy, natomiast w drugim
fragmencie umieszczony jest kształt klonowego liścia.
Przez kolejne sześć miesięcy, Bank Centralny przeprowadzi kampanię informacyjną w zakresie nowych
banknotów skierowaną do detalistów, instytucji ﬁnansowych i prawniczych i dotyczącą technik sprawdzania
autentyczności nowych banknotów. Kontynuowane będą również szkolenia dla pracowników instytucji obrotu
gotówkowego, przygotowujące do wprowadzenia nowych banknotów do obiegu.
Pomimo rosnącego przekonania, że Kanada staje się społeczeństwem bezgotówkowym, Bank Centralny wylicza,
iż blisko połowa transakcji ﬁnansowych w Kanadzie, nadal odbywa się przy użyciu gotówki.
Kanada obecnie posiada dobrze funkcjonujący system ochrony przed fałszowaniem pieniędzy, wprowadzony po
znacznym nasileniu się tego procederu na początku minionej dekady. Podnoszenie jakości zabezpieczeń w
obecnych papierowych banknotach oraz zakrojone na szeroką skalę szkolenia detalistów, pozwoliły na obniżenie
ilości fałszywych pieniędzy w obrocie do obecnego poziomu 35 / 1 mln banknotów, po okresie lat 2001 - 2004,
kiedy poziom ten osiągał wartość 470 / 1 mln banknotów.
Obecny poziom, około 1% fałszywych banknotów w obrocie, pozostaje jednak nadal wyższy niż przykładowo w
Australii, gdzie waluta na bazie polimerów została wprowadzona w 1988 r.
Bank Centralny Kanady zapowiedział współpracę z bankami w kwestii wprowadzenia wypłat pieniężnych w
bankomatach również w nowych 50 CAD banknotach. Obecnie wypłaty bankomatowe dokonywane są jedynie
przy pomocy banknotów 20 CAD, które są preferowane również przez detalistów. Banknoty o wyższych
nominałach są przyjmowane raczej niechętnie w transakcjach, a w niektórych przypadkach detalista może
zastrzec dokonywanie płatności gotówkowej jedynie przy pomocy banknotów o niskich nominałach.
Po wprowadzeniu do obiegu kolejnych nominałów, Bank Centralny będzie dążył we współpracy z instytucjami
ﬁnansowymi, do jak najszybszego zastąpienia banknotów papierowych nowymi. Ważność banknotów obecnie
obowiązujących zostanie utrzymana bez ograniczeń czasowych. Wymiana 80% będących w obiegu banknotów
20 CAD ma zostać przeprowadzona przez Bank Centralny w okresie 18 miesięcy od daty emisji nowego
polimerowego nominału.
Szczegóły dotyczące nowych środków płatniczych na znajdują się na stronie Banku Centralnego Kanady pod
poniższym linkiem:
http://www.bankofcanada.ca/banknotes/
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