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8 Ποιά τα πλεονεκτή-
µατα του TARGET;
1) Ευέλικτη διαχείριση

ρευστότητας
2) Μείωση κινδύνων
3) Λειτουργία σε συνεχή

χρόνο 
4) Ωράρια εξυπηρετικά

για όλους
5) Η δυνατότητα πρόσβα-

σης σε όλα σχεδόν τα
πιστωτικά ιδρύµατα
της ΕΕ

6) Πλήρης ολοκληρωµένη
µετάδοση πληροφο-
ριών στα µηνύµατα
πληρωµών TARGET

7) To κόστος διενέργειας
µιας πληρωµής

12 Τι κάνει το TARGET
αξιόπιστο;
Το TARGET θα είναι ένα
ασφαλές σύστηµα
Το TARGET θα έχει δυνα-
τότητα επεξεργασίας µε-
γάλου όγκου συναλλαγών
Το TARGET θα είναι έτοιµο
µέχρι τις 4 Ιανουαρίου
1999

14 Πώς θα αποκτήσουν οι
χρήστες πρόσβαση στο
TARGET;
Πρόσβαση σε ένα εθνικό
σύστηµα διακανονισµού σε
συνεχή χρόνο (Σ∆ΣΧ) θα
σηµαίνει πρόσβαση στο
TARGET
Πολλαπλά σηµεία πρόσβα-
σης

15 Περισσότερες πληρο-
φορίες για το TARGET

6 Ποιός χρησιµοποιεί το 
TARGET και για ποιές
πληρωµές;
Όλα τα είδη εντολών µε-
ταφοράς πιστώσεων θα
είναι δυνατά
Όλα τα πιστωτικά ιδρύµα-
τα θα µπορούν να χρησι-
µοποιούν το TARGET

4 Tι είναι το TARGET;
∆ιακριτικά γνωρίσµατα
του συστήµατος και πώς
λειτουργεί 
Γιατί δηµιουργήθηκε το
TARGET
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∆ιακριτικά γνωρίσµατα του
συστήµατος και πώς λειτουργεί

Το TARGET, αρχικά του ”Trans-Euro-
pean Automated Real-time Gross settle-
ment Express Transfer system”, είναι το
σύστηµα διακανονισµού εντολών πληρω-
µής µεγάλων ποσών σε συνεχή χρόνο
για το ευρώ.

Το TARGET αποτελείται από τa 15
εθνικά Συστήµατα ∆ιακανονισµού εντο-
λών πληρωµής µεγάλων ποσών σε Συνε-
χή Χρόνο (Σ∆ΣΧ) και το µηχανισµό
πληρωµών ΕΡΜ (ECB Payment Mecha-
nism) της Eυρωπαϊκής Κεντρικής Τρά-
πεζας (ΕΚΤ), τα οποία είναι διασυνδε-
δεµένα ώστε να αποτελούν µια ενιαία
βάση για την επεξεργασία διασυνορια-
κών πληρωµών. Το TARGET δεν είναι
απλώς µια υποδοµή πληρωµών. Θα
προσφέρει υψηλής ποιότητας υπηρεσία
πληρωµών, η οποία θα ξεπερνά τα εθ-
νικά σύνορα µεταξύ των συστηµάτων
πληρωµών στην ΕΕ.

Το TARGET είναι ένα σύστηµα δια-
κανονισµού πληρωµών σε συνεχή χρόνο:
υπό κανονικές συνθήκες, οι πληρωµές
θα φθάνουν στον προορισµό τους µέσα
σε ελάχιστα λεπτά, αν όχι δευτερόλεπ-
τα, αφότου χρεωθεί ο λογαριασµός του
αποστέλλοντος µέλους. Ολες οι πληρω-
µές θα έχουν την ίδια µεταχείριση,
ανεξάρτητα από την αξία τους.

Το TARGET είναι ένα σύστηµα στο
οποίο οι πληρωµές θα διακανονίζονται
µία προς µία (gross). Η αναγνώριση της
επιτυχούς εκτέλεσης κάθε εντολής πλη-
ρωµής ξεχωριστά θα διαβιβάζεται στην
αποστέλλουσα εθνική κεντρική τράπεζα
(ΕΘΚΤ) σε συνεχή χρόνο.

Το TARGET παρέχει οριστικό διακα-
νονισµό εντός της ηµέρας: ο διακανο-
νισµός θα είναι οριστικός από τη στιγµή
που θα έχουν πιστωθεί τα ποσά. Το
εισπραχθέν χρήµα θα είναι χρήµα της
κεντρικής τράπεζας. Τα ποσά αυτά θα
µπορούν να ξαναχρησιµοποιηθούν
αρκετές φορές την ηµέρα. Η ρευστότη-
τα θα δεσµεύεται µόνο για όσο διάστη-
µα χρειάζεται να λάβει χώρα ο διακανο-
νισµός σε συνεχή χρόνο.

Το TARGET είναι προσβάσιµο σε µε-
γάλο αριθµό συµµετεχόντων. Ως εκ τού-
του, τα περισσότερα πιστωτικά ιδρύ-
µατα θα µπορούν να χρησιµοποιούν το
TARGET προκειµένου να διενεργούν πλη-
ρωµές για λογαριασµό τους, ανεξάρ-
τητα από άλλους συµµετέχοντες.

Το TARGET είναι πολύ εύχρηστο. 
Για να γίνει µια διασυνοριακή πληρωµή
µέσω TARGET, οι συµµετέχοντες θα
στέλνουν απλώς τις εντολές πληρωµής
στο Σ∆ΣΧ-ευρώ στο οποίο συµµετέχουν,
χρησιµοποιώντας τη γνωστή τους εγχώ-
ρια µορφή µηνύµατος. Το TARGET θα
φροντίζει για τα υπόλοιπα. Ο δικαιού-
χος-µέλος θα λαµβάνει το µήνυµα πλη-
ρωµής στην εγχώρια µορφή του.

Τι είναι το TARGET;
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Μια προϋπόθεση για τη βελτιστο-
ποίηση αυτής της εξοικονόµησης είναι ότι
τα ίδια τα συστήµατα πληρωµών πρέπει
να είναι ολοκληρωµένα. Ολες οι υφιστά-
µενες περιοχές εθνικών νοµισµάτων
διαθέτουν ολοκληρωµένο σύστηµα πλη-
ρωµών. Θα είναι απαραίτητο να παρέχε-
ται η ίδια διευκόλυνση στην περιοχή του
ευρώ.

Η επιτυχής εφαρµογή της ενιαίας
νοµισµατικής πολιτικής θα αντανακλάται
σε ένα ενιαίο επιτόκιο χρηµαταγοράς. Η
διατραπεζική αγορά που θα καλύπτει
ολόκληρο το εύρος της ONE, θα απαιτεί,
πρώτον, όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα να
έχουν τόσο το κίνητρο όσο και την ικα-
νότητα να διαχειρίζονται τη ρευστότητά
τους αποτελεσµατικά και δεύτερον, οι
πράξεις arbitrage να µπορούν να διενερ-
γούνται εύκολα και γρήγορα σε ολόκληρη
την περιοχή του ευρώ.

Αυτό µε τη σειρά του προϋποθέτει
την ύπαρξη ενός ολοκληρωµένου συστή-
µατος πληρωµών σε όλο το εύρος της
ONE προκειµένου να εξασφαλιστεί ότι η
ρευστότητα µπορεί να µεταφερθεί από
τον ένα συµµετέχοντα στον άλλο µε ασ-
φάλεια, εύκολα και εγκαίρως, εντός της
νέας νοµισµατικής περιοχής, όπως ακ-
ριβώς µεταφέρεται σήµερα εντός των
εθνικών νοµισµατικών περιοχών.

Το TARGET είναι ένα σύστηµα πληρωµών σε ευρώ που
καλύπτει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ενωση. Προσφέρει
επεξεργασία πληρωµών µία προς µία σε συνεχή χρόνο
και οριστικότητα εντός της ηµέρας. Το TARGET είνα πολύ
απλό στη χρήση του και σ’αυτό µπορούν να έχουν
πρόσβαση πολλοί συµµετέχοντες.

Γιατί δηµιουργήθηκε το TARGET

Το TARGET δηµιουργήθηκε προκειµέ-
νου να επιτύχει τρεις κύριους στόχους:

● να παράσχει έναν ασφαλή και αξιό-
πιστο µηχανισµό για το διακανονισµό
διασυνοριακών πληρωµών µε βάση το
διακανονισµό σε συνεχή χρόνο,

● να αυξήσει την αποτελεσµατικότητα
των διασυνοριακών πληρωµών µεταξύ
των χωρών-µελών της ΕΕ και, προπά-
ντων, 

● να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της
νοµισµατικής πολιτικής του Ευρωπαϊ-
κού Συστήµατος Κεντρικών Τραπεζών
(ΕΣΚΤ).

Η εισαγωγή του ευρώ θα επιτρέψει
σε χρηµατοπιστωτικές και µη χρηµατο-
πιστωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ µε διεθνή
δραστηριότητα να συγκεντρώσουν τις
λειτουργίες διαχείρισης των διαθεσίµων
τους, οι οποίες εξακολουθούν ακόµα να
είναι κατανεµηµένες σε πολλά νοµίσµα-
τα. Με τη χρήση ενός νοµίσµατος αντί
πολλών, θα είναι δυνατόν σε όλες τις
επιχειρήσεις µε διασυνοριακές δραστη-
ριότητες να εξοικονοµούν σηµαντικά
χρηµατικά ποσά.

χρήστες αξιοπιστίαοφέλη πρόσβαση

γνωρίσµατα
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Ποιόςχρησιµοποιεί το TARGET και για ποιές πληρωµές;

Όλα τα είδη εντολών µεταφοράς
πιστώσεων θα είναι δυνατά

Το TARGET θα διατίθεται για όλες τις
εντολές µεταφοράς πιστώσεων σε ευρώ
µεταξύ των χωρών της ΕΕ, συµπε-
ριλαµβανοµένων και των χωρών που δεν
συµµετέχουν στην ONE. 

Το TARGET θα επεξεργάζεται και
διατραπεζικές πληρωµές και πληρωµές
πελατείας. ∆εν θα υπάρξει ανώτατο και
κατώτατο όριο αξίας για τις πληρωµές
TARGET.

Οι πληρωµές που σχετίζονται άµεσα
µε τις πράξεις άσκησης νοµισµατικής
πολιτικής όπου εµπλέκεται το ΕΣΚΤ, είτε
ως παραλήπτης είτε ως αποστολέας, θα
πρέπει να περνούν µέσω του TARGET ή
των εθνικών τµηµάτων του (των εγχώ-
ριων Σ∆ΣΧ).

Τα συστήµατα συµψηφισµού διασυ-
νοριακών συναλλαγών µεγάλων ποσών
σε ευρώ θα πρέπει και αυτά να διακα-
νονίζουν τα υπόλοιπά τους τέλους ηµέ-
ρας µέσω του TARGET.
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Μέσω του TARGET είναι δυνατή η διενέργεια µεταφοράς
πιστώσεων σε όλα σχεδόν τα πιστωτικά ιδρύµατα της ΕΕ
ανεξαρτήτως ποσού. Το TARGET θα συµβάλει στη µείωση
του συστηµικού κινδύνου δίνοντας έµφαση στις πληρωµές
µεγάλων ποσών που σχετίζονται µε τη χρηµαταγορά και το
συνάλλαγµα.

Όλα τα πιστωτικά ιδρύµατα θα µπο-
ρούν να χρησιµοποιούν το TARGET

Περισσότερα από 5.000 µέλη των
Σ∆ΣΧ και όλα σχεδόν τα πιστωτικά ιδρύ-
µατα της ΕΕ θα έχουν πρόσβαση µέσω
του TARGET.

Το TARGET θα παρέχει άκρως αποτε-
λεσµατικές υπηρεσίες για τη διενέργεια
πληρωµών µεγάλων ποσών όπου ο
χρόνος είναι κρίσιµος παράγοντας. Κατά
συνέπεια, µπορεί να αναµένεται ότι οι
συµµετέχοντες στην αγορά θα χρησι-
µοποιούν το TARGET για τη διενέργεια
πληρωµών µεγάλων ποσών, ειδικά για
εκείνες που σχετίζονται µε πράξεις χρη-
µαταγοράς και αγοράς συναλλάγµατος.
Αυτό θα συµβάλλει σηµαντικά στη µεί-
ωση του συστηµικού κινδύνου σε ολόκλη-
ρη την περιοχή της ΕΕ. 

Στην περίπτωση που το αποστέλλον
ίδρυµα και το ίδρυµα-δικαιούχος δεν
έχουν άµεση πρόσβαση στο ίδιο εναλλακ-
τικό σύστηµα πληρωµών, το TARGET θα
είναι αναµφίβολα η καλύτερη επιλογή για
διασυνοριακές πληρωµές µεγάλων επι-
χειρήσεων. Σε αυτού του είδους τις πλη-
ρωµές ενδέχεται ο χρόνος να είναι πράγ-

µατι κρίσιµος παράγοντας και τα εµπλε-
κόµενα ποσά σηµαντικά. Εάν το ίδρυµα-
δικαιούχος δεν µπορεί να εκτελέσει την
πληρωµή, θα είναι δυνατόν να την επισ-
τρέψει στο αποστέλλον ίδρυµα µέσω
TARGET.

Το TARGET προορίζεται κυρίως για
πληρωµές µεγάλων ποσών. Εντούτοις,
συµµετέχοντες µε περιορισµένο µόνο
αριθµό µικρότερων διασυνοριακών πλη-
ρωµών πελατείας προς επεξεργασία, θα
ήταν σκόπιµο να χρησιµοποιήσουν το
TARGET για το σύνολο των διασυνοριακών
πληρωµών τους σε ευρώ. Με αυτόν τον
τρόπο, θα αποφύγουν να βασίζονται στις
υπηρεσίες ανταγωνιστή και ακόµη και τα
µικρότερα ιδρύµατα θα είναι σε θέση να
προσφέρουν στους πελάτες τους τις
καλύτερες διασυνοριακές υπηρεσίες
στην αγορά. 

Οι συµµετέχοντες στο TARGET θα
µπορούν έτσι να µειώσουν το κόστος και
να προσφέρουν προστιθέµενη αξία
στους πελάτες τους χάρη σε ένα σύστη-
µα αποτελεσµατικότερης, ολοκληρωµέ-
νης και αυτοµατοποιηµένης επεξεργα-
σίας πληρωµών από πιστωτικό ίδρυµα σε
πιστωτικό ίδρυµα.

χρήστες

αξιοπιστίαοφέλη πρόσβασηγνωρίσµατα
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Ποιάτα πλεονεκτήµατα του TARGET;

Στο TARGET, καταρχήν, θα παρέχε-
ται ρευστότητα στους συµµετέχοντες
συνεχώς. Το TARGET αποτελεί ένα σύσ-
τηµα οµαλής ροής των πληρωµών. Οι
ΕΘΚΤ θα παρέχουν στους συµµετέ-
χοντες στο TARGET, ρευστότητα κατά τη
διάρκεια της ηµέρας, χωρίς επιβάρυνση,
µέχρι το ποσό που οι ίδιοι θα µπορούν
να καθορίζουν καταθέτοντας επαρκές
ενέχυρο1. Οι συµµετέχοντες δεν θα πε-
ριορίζονται από χρεωστικά ή πιστωτικά
ανώτατα όρια. Κάθε συµµετέχων θα
µπορεί να διενεργεί πληρωµές όπως και
όταν το επιλέγει. 

Το κόστος ευκαιρίας από την ενεχυ-
ρίαση τίτλων είναι σχετικά χαµηλό: το
ενέχυρο είναι τοκοφόρο και οι συµµετέ-
χοντες στα συστήµατα ∆ΣΧ στην πε-
ριοχή της ONE ενδέχεται να θελήσουν
να καταθέσουν ενέχυρο προκειµένου να
διασφαλίσουν την πρόσβασή τους στην
πάγια διευκόλυνση κατά τη διάρκεια
της νύκτας (overnight standing facility)
µέσω της οικείας κεντρικής τράπεζας.
Το ίδιο ενέχυρο θα µπορεί επίσης να
χρησιµοποιηθεί για χορήγηση ρευστό-
τητας κατά τη διάρκεια της ηµέρας.

Η ρευστότητα στο TARGET θα είναι ευρέως διαθέσιµη και
ο όγκος των διακινούµενων κεφαλαίων µπορεί να είναι
µεγάλος. Αυτό θα διευκολύνει τη διαχείριση ρευστότητας
σε σύγκριση µε τα συστήµατα συµψηφισµού, όπου η
ρευστότητα ”παγιδεύεται” µέχρι το διακανονισµό των
υπολοίπων στο τέλος της ηµέρας.

Eυέλικτη διαχείριση ρευστότητας

Η σύνδεση συστηµάτων πληρωµών
µε διαφορετικές υποδοµές θα απαιτήσει
τη διαχείριση πολλαπλών θέσεων ρευ-
στότητας σε ευρώ. Σηµειωτέον ότι επί
του παρόντος, τα συστήµατα πληρωµών
σε ευρώ δεν συνδέονται έτσι ώστε να
είναι δυνατή η διαχείριση της συνολικής
ρευστότητας κατά τη διάρκεια της
ηµέρας στα συστήµατα αυτά. Εντός
της ηµέρας, τα ποσά που λαµβάνονται
µέσα στο κάθε σύστηµα µπορούν να
χρησιµοποιηθούν για να διενεργηθούν
εξερχόµενες πληρωµές µόνον µέσω του
ίδιου συστήµατος.

Προκειµένου να µειωθεί ο κίνδυνος,
τα συστήµατα συµψηφισµού µεγάλων
ποσών πρέπει να τηρούν τα δεσµευτικά
όρια των θέσεων των συµµετεχόντων
εντός της ηµέρας, τα οποία κανονικά
δεν µπορούν να αυξηθούν στη διάρκεια
της ηµέρας. Μόλις καλυφθούν αυτά τα
όρια, οι πληρωµές δεσµεύονται. Η
ρευστότητα ουσιαστικά “παγιδεύεται”
στο σύστηµα συµψηφισµού διακανονισ-
µού µέχρι το σηµείο τέλους της ηµέρας
οπότε, διακανονίζονται τα υπόλοιπα
αυτών των συστηµάτων συµφηφισµού,
µέσω µιας πληρωµής TARGET ή µέσω του
εθνικού Σ∆ΣΧ. 

Προκειµένου να εξασφαλισθεί ότι
διατίθεται επαρκές ενέχυρο για την
απόκτηση ρευστότητας µε ίσους όρους
σε όλη την περιοχή του ευρώ, επί του
παρόντος καταρτίζεται ένας ευρύς
κατάλογος τόσο δηµόσιων όσο και
ιδιωτικών αξιογράφων που θα γίνονται
αποδεκτά. Οι ΕΘΚΤ εφαρµόζουν επίσης
ένα µηχανισµό για τα συστήµατα πλη-
ρωµών και τις πράξεις νοµισµατικής
πολιτικής, ο οποίος θα καταστήσει δυ-
νατή τη χρήση του ενεχύρου σε δια-
συνοριακή βάση. Αυτός ο µηχανισµός
θα επιτρέψει στα πιστωτικά ίδρύµατα
να αποκτήσουν πίστωση από την οικεία
ΕΘΚΤ βάσει ενεχύρου κατατεθειµένου
σε άλλη ΕΘΚΤ.

Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ θα αποφασίσει
εάν, για λόγους νοµισµατικής πολιτικής, η χορή-
γηση ρευστότητας κατά τη διάρκεια της ηµέρας
στους συµµετέχοντες στα συστήµατα ευρώ-Σ∆ΣΧ
στα κράτη-µέλη µε παρέκκλιση, θα πρέπει να
υπόκειτοι σε περιορισµούς. Η διεύθυνση της ΕΚΤ
στο Internet www.ecb.int παρέχει ενηµερωµένη
πληροφόρηση

1

1

χρήστες αξιοπιστία

οφέλη

πρόσβασηγνωρίσµατα
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Μείωση κινδύνων

Το TARGET θα αποτελέσει σταθερό
θεµέλιο για τη διαχείριση των κινδύνων
που ενυπάρχουν στα συστήµατα πληρω-
µών. Θα παράσχει στους συµµετέχοντες
τη δυνατότητα διακανονισµού πληρω-
µών σε χρήµα κεντρικής τράπεζας µε
άµεση οριστικότητα, εξαλείφοντας έτσι
τον κίνδυνο διακανονισµού µεταξύ
συµµετεχόντων που είναι εγγενής σε
άλλους µηχανισµούς πληρωµών. 

Για τους συµµετέχοντες παραλήπτες,
οι πληρωµές TARGET θα οριστικοποιούν-
ται µόλις πιστωθούν στο λογαριασµό που
τηρούν στην ΕΘΚΤ. Αυτό σηµαίνει ότι οι
συµµετέχοντες θα είναι καταρχήν σε
θέση να διαβιβάσουν πληρωµές της πε-
λατείας στον τελικό δικαιούχο αµέσως
και χωρίς πιστωτικό κίνδυνο.

Λειτουργία σε συνεχή χρόνο

Η υψηλή ταχύτητα µε την οποία το
TARGET θα επεξεργάζεται τις διασυνο-
ριακές πληρωµές θα διευκολύνει και θα
βελτιώσει τη διαχείριση των διαθεσίµων.
Επιπλέον, αυτό θα επιτρέψει στους
συµµετέχοντες να χρησιµοποιήσουν
πολλές φορές τα κεφάλαια τους κατά
τη διάρκεια της ηµέρας. 

Για τις διασυνοριακές πληρωµές
TARGET, υπό κανονικές συνθήκες, ο
µέσος χρόνος µεταξύ της χρέωσης του
λογαριασµού του αποστέλλοντος µέλους
και της πίστωσης του λογαριασµού του
δικαιούχου µέλους θα είναι µόνο ελάχισ-
τα λεπτά, αν όχι µερικά µόνο δευτερό-
λεπτα.

Η ταχεία επεξεργασία των κεφαλαί-
ων, τα οποία θα πιστώνονται οριστικά

στον κατάλληλο λογαριασµό, θα αποδώ-
σει άµεσα οφέλη για τους συµµετέχον-
τες.

Με το TARGET η διεθνής διαχείριση
µετρητών θα µπορέσει να αποδώσει στις
µεγάλες επιχειρήσεις ουσιαστικά κέρδη
από άποψη αποδοτικότητας. Η εκτέλε-
ση πληρωµών σε συνεχή χρόνο µέσω του
TARGET θα µειώσει τον ετεροχρονισµό
(float) και θα επιτρέψει τη βέλτιστη δια-
χείριση µετρητών σε ευρώ. Ως εκ τού-
του, οι µεγάλες επιχειρήσεις πελάτες
του συµµετέχοντος ενδέχεται να ενδια-
φερθούν ιδιαίτερα για την εκτέλεση των
χρηµατοπιστωτικών πληρωµών τους
µέσω του TARGET.

Ωράρια εξυπηρετικά για όλους

Προκειµένου να καλύψει τις ανάγ-
κες των πελατών του και τις ανάγκες
των χρηµατοπιστωτικών αγορών γενικό-
τερα, το TARGET θα έχει διευρυµένο
ωράριο, κοινό για όλες τις χώρες της
ΕΕ. Το σύστηµα θα λειτουργεί από 07.00
µέχρι 18.00 ώρα Φρανκφούρτης για τις
διατραπεζικές πληρωµές, και µέχρι 17.00
για τις πληρωµές πελατείας.

Το διευρυµένο ωράριο λειτουργίας
του TARGET θα βοηθήσει να µειωθεί
σηµαντικά ο κίνδυνος διακανονισµού
των πληρωµών σε συνάλλαγµα. Θα
υπάρξει πλήρης επικάλυψη µεταξύ της
εργάσιµης ηµέρας του TARGET και του
συστήµατος Fedwire των Ηνωµένων
Πολιτειών, καθώς επίσης και του Συστή-
µατος Πληρωµών της Τράπεζας της
Ιαπωνίας κατά τη διάρκεια των πρώτων
ωρών λειτουργίας του TARGET το πρωί.

Εκτός από Σάββατα και Κυριακές ,
το TARGET θα κλείνει µόνον τις δύο

2

3

4

κοινές για όλες τις χώρες της ΕΕ δηµό-
σιες αργίες τα Χριστούγεννα και την
Πρωτοχρονιά. 

Τα εγχώρια συστήµατα ∆ΣΧ ενδέ-
χεται να µη λειτουργούν σε συγκεκρι-
µένες εθνικές αργίες εάν το ζητήσει η
εθνική τραπεζική κοινότητα. Εντούτοις,
είναι πολύ πιθανόν ότι µερικά µόνον
εθνικά συστήµατα ∆ΣΧ θα έχουν επιπ-
λέον εθνικές αργίες. Η ΕΚΤ θα ενηµε-
ρώνει τη χρηµατοπιστωτική κοινότητα µε
δηµοσίευση ηµερολογίου ηµερών λει-
τουργίας του TARGET. Το ηµερολόγιο για
το 1999 θα είναι διαθέσιµο το Σεπτέµ-
βριο 1998 το αργότερο.
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Η δυνατότητα πρόσβασης σε όλα
σχεδόν τα πιστωτικά ιδρύµατα 
της ΕΕ

Μέσω του TARGET θα είναι δυνατή η
πρόσβαση σε όλα σχεδόν τα πιστωτικά
ιδρύµατα που εδρεύουν στην ΕΕ και
κατά συνέπεια σε όλους τους καταθέτες
τους. Οι Κωδικοί Αναγνώρισης Τραπεζών
(BIC) των συµµετεχόντων στο TARGET
αναγράφονται στον κατάλογο BIC του
TARGET. Με τη χρήση του TARGET δεν θα
απαιτείται πλέον συµφωνία µεταξύ των
υπηρεσιών µε άλλους συµµετέχοντες ή
ανταλλαγή κλειδαρίθµων SWIFT.

Πλήρης ολοκληρωµένη µετάδοση
πληροφοριών στα µηνύµατα
πληρωµών TARGET

Στο TARGET δεν θα χάνεται καµία
πληροφορία που αφορά σε µία πλη-
ρωµή. Η εντολή πληρωµής, εάν παρέχε-
ται σύµφωνα µε τα πρότυπα, θα προω-
θείται πάντοτε στο σύνολό της στον
συµµετέχοντα δικαιούχο.

Κατά τη µεταβατική περίοδο, από
1999 έως 2002, οι συµµετέχοντες ενδέ-
χεται να θελήσουν να προσδιορίζουν το
ποσό τόσο σε ευρώ για λόγους διακανο-
νισµού, όσο και στο εθνικό νόµισµα, για
λόγους πληροφόρησης. Το SWIFT έχει
αναπτύξει µια δοµηµένη µέθοδο προκει-
µένου να επιτρέψει στα πιστωτικά ιδρύ-
µατα να παρέχουν πληροφόρηση που
αφορά στο ευρώ. Το TARGET θα υποσ-
τηρίξει τη µετάδοσή της.

Το κόστος διενέργειας µιας πλη-
ρωµής

Η αµοιβή που θα χρεώνεται για δια-
συνοριακές συναλλαγές TARGET (µη
συµπεριλαµβανοµένου του ΕΦΤΕ) θα
βασίζεται στον όγκο συναλλαγών που
έχουν πραγµατοποιηθεί από ένα συµµε-
τέχοντα µέσα σ’ένα µοναδικό Σ∆ΣΧ,
σύµφωνα µε την ακόλουθη φθίνουσα
κλίµακα:

● 1,75 ευρώ για κάθε µία από τις πρώ-
τες 100 συναλλαγές ανά µήνα

● 1,00 ευρώ για κάθε µία από τις επό-
µενες 900 συναλλαγές ανά µήνα

● 0,80 ευρώ για κάθε επόµενη συναλλα-
γή πέραν των 1.000 ανά µήνα

Η αµοιβή θα χρεώνεται µόνο από τις
αποστέλλουσες ΕΘΚΤ και ανεξάρτητα
από τη χώρα προορισµού ή το ποσό της
πληρωµής η αµοιβή θα είναι η ίδια. Η
αµοιβή θα καλύπτει το κόστος χειρισµού
και επεξεργασίας της συναλλαγής, µε
εξαίρεση το κόστος επικοινωνίας µεταξύ
του εντολοδόχου συµµετέχοντα και της
αποστέλλουσας ΕΘΚΤ. Η τελευταία θα
µπορεί επίσης να επιβαρύνει µε επιπ-
λέον χρέωση τις εντολές πληρωµής οι
οποίες δεν µεταδίδονται ηλεκτρονικά. 

Οι συµµετέχοντες στο TARGET δεν
θα επιβαρύνονται µε πρόσθετα τέλη
εγγραφής στο σύστηµα, ή µε περιοδική
αµοιβή.

Το TARGET θα οδηγήσει στην εξοι-
κονόµηση χρηµάτων για τους παρακάτω
λόγους:     

● θα µπορούν να επαναχρησιµοποιη-
θούν αµέσως τα εισερχόµενα ποσά,

● θα είναι δυνατόν να γίνει λογιστική
συµφωνία των λογαριασµών εντός της
ηµέρας,

● θα µπορεί να αντιδράσει κανείς αµέ-
σως σε περίπτωση που προκύψει
οποιοδήποτε πρόβληµα σχετικά µε τη
µεταφορά µιας πληρωµής,

● θα µπορεί να αποφευχθεί η ανάγκη
να διαχέεται η ρευστότητα µεταξύ
διαφόρων συστηµάτων πληρωµών
κατά τη διάρκεια της ηµέρας.

6

75

χρήστες αξιοπιστία

οφέλη

πρόσβασηγνωρίσµατα
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Τι κάνειτο TARGET αξιόπιστο;
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Το TARGET θα είναι έτοιµο µέχρι τις 
4 Ιανουαρίου 1999

Στελέχη εξειδικευµένα στα συστήµα-
τα πληρωµών από όλες τις κεντρικές
τράπεζες της ΕΕ και το ΕNΙ εργάζονται
για το TARGET από το 1995. Κατά την
έναρξη του προγράµµατος TARGET
καθορίστηκε λεπτοµερές χρονοδιά-
γραµµα και τα διάφορα στάδια εφαρ-
µόστηκαν βήµα προς βήµα, και σύµφω-
να µε το πρόγραµµα. 

Προγραµµατίστηκε 18µηνη φάση
δοκιµών και προσοµοίωσης, η οποία άρ-
χισε λίγο νωρίτερα από ότι είχε προ-
γραµµατιστεί τον Ιούνιο 1997.
Παρακολουθείται συνεχώς η πρόοδος
που σηµειώνεται κατά την ανάπτυξη,
εφαρµογή και δοκιµή όλων των τµηµά-
των του TARGET, ώστε να διασφαλιστεί
ότι το TARGET θα ολοκληρωθεί εγκαίρως
και επιτυχώς.

Το TARGET θα τεθεί σε πλήρη λει-
τουργία την πρώτη εργάσιµη ηµέρα του
Τρίτου Σταδίου της Οικονοµικής και Nο-
µισµατικής Ένωσης, δηλ. στις 4 Ιανουα-
ρίου 1999.

Το TARGET δεν θα αντιµετωπίσει
προβλήµατα δυναµικότητας
επεξεργασίας

Το TARGET θα λειτουργεί έντεκα
ώρες κάθε εργάσιµη ηµέρα. Αυτό θα
προσφέρει σηµαντικό περιθώριο για την
επεξεργασία διασυνοριακών πληρωµών.
Οι συµµετέχοντες θα είναι σε θέση να
εισάγουν τις πληρωµές τους καθόλη τη
διάρκεια της ηµέρας και έτσι θα µπο-
ρούν να τις κατανέµουν σε ολόκληρη τη
διάρκεια της ηµέρας ανάλογα µε τις
ατοµικές επιχειρηµατικές τους ανάγκες. 

Το TARGET θα µπορεί να απορροφά
σηµαντικούς όγκους πληρωµών χάρη
στους ταχείς χρόνους επεξεργασίας που
διαθέτει. ∆οκιµές µε περιορισµένο αριθ-
µό συναλλαγών όγκου διεξήχθησαν στα
εθνικά Σ∆ΣΧ το πρώτο εξάµηνο του
1998, ενώ οι δοκιµές προσοµοίωσης που
έχουν προγραµµατισθεί για το δεύτερο
εξάµηνο του έτους θα συµπεριλάβουν
µια σειρά δοκιµών συνολικού όγκου. 

Επιπλέον, προκειµένου να εξασφαλι-
στεί ότι το σύστηµα θα είναι σε θέση να
ανταποκριθεί αµέσως στις αυξανόµενες
απαιτήσεις της αγοράς, όλα τα τµήµατα
του TARGET έχουν σχεδιαστεί για να είναι
ευέλικτα ως προς τις µεταβολές των προς
επεξεργασία όγκων.

To TARGET έχει αναπτυχθεί και δοκιµαστεί σε βάθος µε
στόχο να προσφέρει ασφαλή και αποτελεσµατική εξυπηρέ-
τηση. Το TARGET είναι ένα σύστηµα µε αυξηµένες δυνατό-
τητες, µε ταχείς χρόνους επεξεργασίας και µε λειτουργία
πολλών ωρών.

χρήστες

αξιοπιστία

οφέλη πρόσβασηγνωρίσµατα

Το TARGET θα είναι ένα ασφαλές
σύστηµα

Το TARGET δηµιουργήθηκε από τις
εθνικές κεντρικές τράπεζες της ΕΕ, οι
περισσότερες εκ των οποίων έχουν µακ-
ρά και αποδεδειγµένη εµπειρία στη δη-
µιουργία και λειτουργία συστηµάτων
∆ΣΧ.

Οι δοκιµές του TARGET άρχισαν τον
Ιούνιο 1997 και βασίζονται σε µια καλά
δοµηµένη στρατηγική τµηµατικών δοκι-
µών, η οποία περιλαµβάνει µια εξάµηνη
περίοδο προσοµοίωσης. Εκατοντάδες
ώρες δοκιµών των τµηµάτων του
TARGET, στις οποίες θα συµµετάσχουν
τα πιστωτικά ιδρύµατα κατά το δεύτερο
εξάµηνο του 1998, θα καλύψουν τη
λειτουργικότητα µιας εργάσιµης ηµέρας
του TARGET από το άνοιγµα µέχρι το
κλείσιµο.

Κάθε ΕΘΚΤ που συµµετέχει στο
TARGET έχει πλήρες σύστηµα υποστή-
ριξης (back up) προκειµένου να εξασφα-
λίσει ότι - µε εξαίρεση τις απρόβλεπτες
έκρυθµες καταστάσεις - η δυνατότητα
επεξεργασίας του TARGET δεν θα είναι
ποτέ εκτός λειτουργίας πάνω από µια
ώρα οποιαδήποτε εργάσιµη ηµέρα. 

Το SWIFΤ FIN έχει επιλεγεί ως ο
προµηθευτής του δικτύου για τα συστή-
µατα ∆ιασύνδεσης. Εχουν συναφθεί
συµφωνίες µε το SWIFΤ µε σκοπό να
παρασχεθεί η καλύτερη δυνατή υποστή-
ριξη από άποψη χρόνου δυνατότητας
επεξεργασίας, διαθεσιµότητας και
ασφάλειας,

Η πολιτική ασφάλειας για το TARGET
βασίζεται σε µια συµφωνηθείσα
στρατηγική και µια µεθοδολογία ασφά-
λειας και εφαρµόζεται µέσω της προ-
σέγγισης του κύκλου ζωής. Η ανάλυση
κινδύνων του TARGET στο σύνολό του
διενεργείται σε τακτική βάση από τις
αρχές του 1997.
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Πώςθα αποκτήσουν οι χρήστες πρόσβαση στο TARGET;

Πρόσβαση σε ένα εθνικό σύστηµα
∆ΣΧ θα σηµαίνει πρόσβαση 
στο TARGET

Η πρόσβαση στο οικείο σύστηµα
ευρώ-∆ΣΧ θα είναι επαρκής για να πα-
ράσχει στον κάθε συµµετέχοντα τη δυ-
νατότητα να κάνει διασυνοριακές πλη-
ρωµές TARGET. ∆εν θα χρειαστεί χωρισ-
τή σύνδεση. 

Το TARGET θα δώσει τη δυνατότητα
στους συµµετέχοντες να χρησιµοποιούν
το υπάρχον σύστηµά τους προκειµένου
να ολοκληρώνουν την επεξεργασία
διασυνοριακών και εγχώριων πληρωµών.
Λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε
την πρόσβαση στα εθνικά συστήµατα
∆ΣΧ παρέχονται από τις ΕΘΚΤ.

Πολλαπλά σηµεία πρόσβασης 

Τα περισσότερα πιστωτικά ιδρύµατα
αναµένεται να συµµετάσχουν στο ευρώ-
Σ∆ΣΧ της χώρας τους. Πιστωτικά ιδρύ-
µατα µε εκτεταµένο δίκτυο υποκατασ-
τηµάτων ή θυγατρικών στην Ευρώπη θα
µπορούν να επιλέξουν να γίνουν µέλη σε
διαφορετικά συστήµατα ευρώ-∆ΣΧ µέ-
σα στα πλαίσια των οποίων θα µπορούν
να λαµβάνουν πίστωση κατά τη διάρ-
κεια της ηµέρας από τις αντίστοιχες
εθνικές κεντρικές τράπεζες.

∆εδοµένου ότι θα επιτρέπεται και η
εξ αποστάσεως πρόσβαση, ανάλογα µε
τις επιχειρησιακές ανάγκες, κάθε ένας
από τους συµµετέχοντες θα µπορεί να
υποβάλλει αίτηση πρόσβασης σε ένα ή
και περισσότερα από τα δεκαπέντε
ευρώ-Σ∆ΣΧ, ανεξάρτητα από το πού

εδρεύουν. Αν και είναι απίθανο, στην
έναρξη της ONE, να παρέχεται πίστωση
εντός της ηµέρας στους εξ αποστάσεως
συµµετέχοντες, θα είναι, ωστόσο, δυνα-
τή η ακαριαία µεταφορά ρευστότητας
από την εθνική τράπεζα της χώρας ενός
συµµετέχοντα στο σύστηµα ∆ΣΧ στο
οποίο απαιτείται η ρευστότητα.

Πληρωµές TARGET µπορούν να 
γίνονται µέσω των ακόλουθων 
συστηµάτων:

Βέλγιο: ELLIPS
∆ανία: DEBES
Γερµανία: ELS
Ελλάδα: HERMES euro
Ισπανία: SLBE
Γαλλία: TBF
Ιρλανδία: IRIS
Ιταλία: BI-REL
Λουξεµβούργο: LIPS-Gross
Ολλανδία: TOP
Αυστρία: ΑRTIS
Πορτογαλία: SPGT
Φινλανδία: BοF-RTGS
Σουηδία: ERIX
Ηνωµένο Βασίλειο: CHAPS euro
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα: EPM

Σύµφωνα µε την πρακτική της ΕΕ, οι
πιο πάνω χώρες καταγράφονται κατά την
αλφαβητική σειρά των εθνικών γλωσσών. 
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χρήστες αξιοπιστίαοφέλη

πρόσβαση

γνωρίσµατα

● ”Technical annexes to the first progress
report on the TARGET project”, 
August 1996.

● ”The single monetary policy in Stage 
Three - Specification of the operational 
framework”, January 1997.

● ”Annual Report 1996”, April 1997.
● ”End-of-day procedures in TARGET”,

September 1997.
● ”Second progress report on the TARGET

Project”, September 1997.
● ”Technical annexes to the second progress

report on the TARGET project”, 
September 1997.

● ”The single monetary policy in Stage Three:
General documentation on ESCB monetary
policy instruments and procedures”,
September 1997.

● ”The TARGET service level”, July 1998.

Μερικές από τις προαναφερόµενες
εκδόσεις διατίθενται και σε άλλες
γλώσσες της ΕΕ. Περαιτέρω πληροφο-
ρίες διατίθενται από το 
target.hotline@ecb.int 

Περισσότερες πληροφορίες 
για το TARGET

Τα ακόλουθα έγγραφα υπάρχουν
στη διεύθυνση του Internet:
http://www.ecb.int

Επίσης διατίθενται αντίγραφα από
όλες τις εθνικές κεντρικές τράπεζες ή
από την ΕΚΤ στην ακόλουθη διεύθυνση: 

European Central Bank
Press Office
Kaiserstrasse 29
60311 Frankfurt am Main
Fax: +49 69 1344 7404

● ”The EMI’s intentions with regard to 
cross-border payments in Stage Three”,
November 1994.

● ”Annual Report 1994”, April 1995
● ”The TARGET system (Trans-European

Automated Real-time Gross settlement
Express Transfer system; a payment 
arrangement for Stage Three of EMU)”, 
May 1995.

● ”Annual Report 1995”, April 1996.
● ”First progress report on the TARGET

project”, August 1996.
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