ΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΟ∆ΟΥ ΓΙΑ ΤΟ TARGET2

Εισαγωγή
Στις 24 Οκτωβρίου 2002, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ έλαβε απόφαση για τη µακροπρόθεσµη
στρατηγική του TARGET (TARGET2). Η απόφαση αυτή παρουσιάστηκε σε δελτίο Τύπου που
δηµοσιεύθηκε την ίδια ηµέρα και πρoέβλεπε την τεχνική ενοποίηση του συστήµατος TARGET, ενιαία
διάρθρωση τιµών σε ολόκληρο το Ευρωσύστηµα για εγχώριες και διασυνοριακές πληρωµές και
εναρµονισµένο επίπεδο υπηρεσιών. Στις 16 ∆εκεµβρίου 2002 ξεκίνησε διαδικασία δηµόσιας
διαβούλευσης για ένα έγγραφο µε τίτλο "TARGET2: αρχές και δοµή" και στις 13 Ιουλίου 2003
δηµοσιεύθηκε περίληψη των σχολίων που ελήφθησαν.
Στις 28 Ιουλίου 2003 τρεις κεντρικές τράπεζες, η Banque de France, η Banca d’Italia και η Deutsche
Bundesbank, ενηµέρωσαν τον Πρόεδρο της ΕΚΤ ότι ήταν έτοιµες να παράσχουν από κοινού τη βάση για
την ενιαία κοινή πλατφόρµα (Single Shared Platform - SSP), χρησιµοποιώντας προσαρµοσµένα µέρη από
τις υφιστάµενες υποδοµές του TARGET1, τα οποία θα συµπληρώνονταν µε τις απαραίτητες βελτιώσεις
για το σκοπό αυτό (δηλαδή, ανάπτυξη "βάσει υφιστάµενων συστατικών µερών"). Μέχρι το τέλος του
2003, οι κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήµατος είχαν εκφράσει την προθυµία τους να συµµετάσχουν
στην ενιαία κοινή πλατφόρµα, υπό την προϋπόθεση ότι θα εξετάζονταν περαιτέρω τα ζητήµατα
διοίκησης, κόστους και χρηµατοδότησης. Έκτοτε, το Ευρωσύστηµα στήριξε τις περαιτέρω εργασίες του
επί του σχεδίου αυτού στην υπόθεση ότι το TARGET2 θα διαµορφωνόταν ως ένα σύστηµα µε ενιαία
πλατφόρµα.
Όσον αφορά τα χαρακτηριστικά και τις λειτουργίες του, η κοινότητα των χρηστών του TARGET
κλήθηκε να σχολιάσει προσχέδιο του εγγράφου σχετικά µε τις γενικές προδιαγραφές λειτουργίας
(General Functional Specifications - GFS) της ενιαίας κοινής πλατφόρµας. Στη συνέχεια, το έγγραφο
οριστικοποιήθηκε και εγκρίθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της ΕΚΤ στις 22 Ιουλίου 2004.
Η παρούσα έκθεση επεξεργάζεται πολλά ζητήµατα τα οποία έπρεπε να διευθετηθούν, προκειµένου να
δοθεί η δυνατότητα σε κάθε κεντρική τράπεζα να αποφασίσει τελικά αν θα συµµετέχει στην ενιαία κοινή
πλατφόρµα. Στην Ενότητα 1 εξετάζονται εκκρεµή ζητήµατα σχετικά µε τις υπηρεσίες του TARGET2,
όπως η ενοποίηση ρευστότητας, οι ειδικοί λογαριασµοί ("home accounts") και ο διακανονισµός
συµψηφιστικών συστηµάτων. Στην Ενότητα 2 παρουσιάζονται τα ζητήµατα τιµολόγησης των υπηρεσιών
του TARGET2. Στην Ενότητα 3 παρουσιάζονται τα ζητήµατα µετάπτωσης στη νέα πλατφόρµα. Τέλος,
στην Ενότητα 4 παρέχονται περαιτέρω πληροφορίες για το χρονοδιάγραµµα του σχεδίου TARGET2.

1.

Υπηρεσίες TARGET2

1.1 Ενοποίηση ενδοηµερήσιας ρευστότητας
Η ενοποίηση ενδοηµερήσιας ρευστότητας µέσω εικονικού λογαριασµού ("virtual account") (εφεξής
καλούµενη ενοποίηση ρευστότητας) θα επιτρέπει στους συµµετέχοντες στο TARGET2 να οµαδοποιούν
(µερικούς από) τους λογαριασµούς τους στα συστήµατα Σ∆ΣΧ και να συγκεντρώνουν τη διαθέσιµη
ενδοηµερήσια ρευστότητα προς όφελος όλων των µελών της οµάδας λογαριασµών. Κάθε µέλος µιας
οµάδας λογαριασµών µπορεί εποµένως να διενεργεί πληρωµές από τον δικό του λογαριασµό µέχρι του
ποσού της ενδοηµερήσιας ρευστότητας που είναι διαθέσιµη στους λογαριασµούς της οµάδας. Αντί να
µεταφέρεται ρευστότητα στο λογαριασµό στον οποίο χρειάζεται, ένα ενδεδειγµένο νοµικό πλαίσιο θα
διασφαλίζει ότι µια χρεωστική θέση σε ένα λογαριασµό της οµάδας θα καλύπτεται στη διάρκεια της
ηµέρας µε ασφάλεια από τα µετρητά που είναι διαθέσιµα στους άλλους λογαριασµούς της οµάδας. Στο
τέλος της ηµέρας, µια διαδικασία "εξισορρόπησης υπολοίπων" –είτε από τον ίδιο το διαχειριστή της
οµάδας των λογαριασµών είτε, αν χρειαστεί, αυτοµάτως από το σύστηµα– θα αποβλέπει σε ένα θετικό
υπόλοιπο όλων των λογαριασµών της οµάδας και θα διασφαλίζει ότι τα υπόλοιπα των λογαριασµών
τηρούν τα όρια υπερανάληψης (σε περίπτωση που προκύψουν).
Το Ευρωσύστηµα τονίζει ότι η παροχή της υπηρεσίας για την ενοποίηση ενδοηµερήσιας ρευστότητας
είναι αποκλειστικά και µόνο θέµα των συστηµάτων πληρωµών και δεν θα µετατραπεί σε υπηρεσία για
την εκτέλεση των πράξεων νοµισµατικής πολιτικής σε κεντρικό επίπεδο.

1.1.1 ∆ιαχείριση ρευστότητας
Η υπηρεσία για την ενοποίηση ρευστότητας θα συµβάλλει στην οµαλή λειτουργία του TARGET2 και
των συµψηφιστικών συστηµάτων που θα εκτελούν διακανονισµούς εντός του TARGET2. Λόγω του
γεγονότος ότι το σύνολο της ρευστότητας θα είναι διαθέσιµο στους λογαριασµούς της οµάδας, ενδέχεται
η ανάγκη για ενδοηµερήσια πίστωση να είναι µικρότερη. Ως αποτέλεσµα θα µειωθούν οι ανάγκες για
παροχή ασφάλειας, καθώς και ο κίνδυνος "συµφόρησης" του συστήµατος. Αυτό θα διευκολύνει, µεταξύ
άλλων, το διακανονισµό συµψηφιστικών συστηµάτων· οι συµµετέχοντες στα συστήµατα αυτά θα έχουν
πρόσβαση στη συνολική διαθέσιµη ρευστότητα (και στα όρια υπερανάληψης) της οµάδας των
λογαριασµών.
Η ενοποίηση ρευστότητας αποσυνδέει εν µέρει τη διαχείριση ρευστότητας από τη διαχείριση ασφαλειών,
αφού η ρευστότητα µπορεί να καταστεί διαθέσιµη σε ολόκληρη την οµάδα λογαριασµών χωρίς
µετακινήσεις ασφαλειών, γεγονός που έχει ως αποτέλεσµα την εξοικονόµηση κόστους για τους χρήστες
του TARGET2. Επιπλέον, η υπηρεσία αυτή θα µειώσει το κόστος διαχείρισης διαφόρων λογαριασµών σε
µία ή πολλές κεντρικές τράπεζες και θα "εξουδετερώσει" αποτελεσµατικά τον κατακερµατισµό της
ενδοηµερήσιας ρευστότητας που παρουσιάζεται σε τράπεζες εγκατεστηµένες σε πολλές χώρες οι οποίες
πρέπει να τηρούν λογαριασµούς σε διάφορες κεντρικές τράπεζες.
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1.1.2 ∆υνατότητα εφαρµογής από νοµική άποψη
Η ενοποίηση ρευστότητας µέσω εικονικού λογαριασµού θα ήταν σε γενικές γραµµές νοµικά εφικτή στο
πλαίσιο των δικαιϊκών συστηµάτων των χωρών της ζώνης του ευρώ. Οι τοπικές νοµοθετικές διατάξεις
στο πλαίσιο των δικαιϊκών συστηµάτων όλων σχεδόν των κεντρικών τραπεζών θα µπορούσαν να
επιτρέψουν τη χρήση ταµειακών λογαριασµών ως ασφάλεια. Επιπλέον, τα υπόλοιπα σε µετρητά αυτών
των λογαριασµών στα βιβλία µίας κεντρικής τράπεζας θα µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν ως ασφάλεια
προς όφελος άλλης κεντρικής τράπεζας στο πλαίσιο όλων σχεδόν των οικείων δικαιϊκών συστηµάτων.
Όσον αφορά την παροχή ασφάλειας από τρίτα µέρη, η σύναψη κατάλληλης συµφωνίας µεταξύ του
φορέα παροχής της ασφάλειας και του οφειλέτη, του οποίου η οφειλή καλύπτεται µε ασφάλεια, µπορεί
να µειώσει σε αποδεκτό βαθµό τον νοµικό κίνδυνο να µην εκτελεστεί η ρύθµιση για παροχή ασφάλειας,
µε εξαίρεση, προς το παρόν, την περίπτωση ορισµένων δικαιϊκών συστηµάτων χωρών εκτός της ζώνης
του ευρώ.
Απαιτείται περαιτέρω προσεκτική εξέταση και νοµική εργασία, προκειµένου να θεσπιστεί ένα ισχυρό
νοµικό πλαίσιο, το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή αυτής της υπηρεσίας. Το Ευρωσύστηµα
θα αναλύσει επίσης κατά πόσο θα πρέπει να επιβάλλονται περιορισµοί, από νοµική άποψη ή άποψη
πολιτικής, στους φορείς (π.χ. υποκαταστήµατα, θυγατρικές και αυτοτελή νοµικά πρόσωπα) στους
οποίους επιτρέπεται να συµµετέχουν σε µια οµάδα λογαριασµών.

1.1.3 Λογαριασµοί που είναι αποδεκτοί για ενοποίηση ρευστότητας
Κατόπιν προσεκτικής αξιολόγησης (συµπεριλαµβανοµένης της δυνατότητας εφαρµογής από νοµική
άποψη), το Ευρωσύστηµα αποφάσισε ότι η υπηρεσία για την ενοποίηση ενδοηµερήσιας ρευστότητας θα
παρέχεται στην ενιαία κοινή πλατφόρµα µόνο στους λογαριασµούς Σ∆ΣΧ1 των τραπεζών της ζώνης του
ευρώ που τηρούνται σε κεντρικές τράπεζες της ζώνης του ευρώ.
Ωστόσο, όλες οι τράπεζες, συµπεριλαµβανοµένων των τραπεζών στις οποίες δεν επιτρέπεται η χρήση της
διευκόλυνσης εικονικού λογαριασµού, θα έχουν πρόσβαση σε ενοποιηµένα στοιχεία λογαριασµών.

1.1.4 Ενδιαφέρον από τους χρήστες του TARGET και τιµολόγηση
Το ετήσιο συνολικό κόστος της υπηρεσίας για την ενοποίηση ρευστότητας, το οποίο κοινοποιήθηκε
στους χρήστες του TARGET, εκτιµάται στα 900.000 ευρώ περίπου. Προκαταρκτικά αποτελέσµατα
έρευνας µεταξύ των συµµετεχόντων στην αγορά έδειξαν ότι, βάσει των υφιστάµενων δεδοµένων, θα
µπορούσαν να ενοποιηθούν από 60 έως 120 λογαριασµοί, γεγονός που θα είχε ως αποτέλεσµα ετήσια
έξοδα ανά ενοποιηµένο λογαριασµό από 7.500 ευρώ έως 15.000 ευρώ, προκειµένου να ανακτηθεί το
κόστος της υπηρεσίας για την ενοποίηση ρευστότητας. Η τιµολόγηση της υπηρεσίας παροχής
ενοποιηµένων στοιχείων θα εξεταστεί τους προσεχείς µήνες.

1

Εξαιρούνται, ωστόσο, οι λογαριασµοί εξ αποστάσεως συµµετεχόντων, επειδή οι εξ αποστάσεως συµµετέχοντες δεν
δικαιούνται να λαµβάνουν ενδοηµερήσια πίστωση από την κεντρική τράπεζα υποδοχής.
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1.2 Ζητήµατα ειδικών λογαριασµών ("home accounts")
Το Ευρωσύστηµα εξέτασε το ζήτηµα των λεγόµενων "ειδικών λογαριασµών" ("home accounts") οι
οποίοι µπορούν να τηρούνται εκτός του Σ∆ΣΧ (δηλαδή, εκτός της µονάδας πληρωµών (Payment
Module) της ενιαίας κοινής πλατφόρµας). Αυτοί οι ειδικοί λογαριασµοί χρησιµοποιούνται σήµερα
πρωτίστως για τη διαχείριση των ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεµατικών, των πάγιων διευκολύνσεων
και των τοπικών ασφαλειών, καθώς και για το διακανονισµό αναλήψεων σε µετρητά. Επιπροσθέτως, οι
λογαριασµοί αυτοί χρησιµοποιούνται για την καταγραφή των συναλλαγών πελατών κεντρικών τραπεζών
που δεν είναι (δεν µπορούν να είναι) συµµετέχοντες στο Σ∆ΣΧ. Στο περιβάλλον του TARGET2, οι
ειδικοί λογαριασµοί µπορούν να τηρούνται είτε στην τυποποιηµένη µονάδα HAM (Home Accounting
Module) της ενιαίας κοινής πλατφόρµας είτε στην εφαρµογή ειδικών λογαριασµών (proprietary home
accounting application - PHA) που ανήκει σε κάθε κεντρική τράπεζα.
Το Ευρωσύστηµα συµφώνησε ότι οι συναλλαγές µεταξύ συµµετεχόντων στην αγορά και οι συναλλαγές
που προέρχονται από το διακανονισµό συµψηφιστικών συστηµάτων, καθώς και οι πληρωµές που
σχετίζονται µε πράξεις ανοικτής αγοράς, θα πρέπει τελικά να διακανονίζονται µέσω της µονάδας
πληρωµών της ενιαίας κοινής πλατφόρµας. Ωστόσο, για αυτούς τους τύπους συναλλαγών, η εγχώρια
δοµή σε ορισµένες χώρες µπορεί να µην επιτρέπει την άµεση µετάπτωση στην ενιαία κοινή πλατφόρµα
κατά την έναρξη λειτουργίας της. Κατά συνέπεια, το Ευρωσύστηµα συµφώνησε σε µια µέγιστη
µεταβατική περίοδο τεσσάρων ετών (από τη στιγµή που η κάθε ΕθνΚΤ εντάσσεται στην ενιαία κοινή
πλατφόρµα) για το διακανονισµό αυτών των πληρωµών µέσω της µονάδας πληρωµών της ενιαίας κοινής
πλατφόρµας. Στην περίπτωση των συµψηφιστικών συστηµάτων, αναµένεται ότι η µετάπτωση των
πανευρωπαϊκών συµψηφιστικών συστηµάτων στην ενιαία κοινή πλατφόρµα θα πραγµατοποιηθεί
ταυτόχρονα µε όλες τις κεντρικές τράπεζες ή αµέσως µετά από αυτές. Ένα χρόνο µετά την έναρξη του
TARGET2 η κατάσταση θα αξιολογηθεί εκ νέου.
Ορισµένες πράξεις που διενεργούνται µε την τοπική κεντρική τράπεζα (δηλαδή, πράξεις διαχείρισης
ελάχιστων υποχρεωτικών αποθεµατικών και χρησιµοποίηση πάγιων διευκολύνσεων, καθώς και
αναλήψεις σε µετρητά) µπορούν, ανάλογα µε την επιλογή κάθε κεντρικής τράπεζας, να διακανονίζονται
είτε στην τοπική εφαρµογή PHA της κεντρικής τράπεζας είτε στην ενιαία κοινή πλατφόρµα (µέσω της
µονάδας πληρωµών ή της µονάδας HAM).
Προκειµένου να υποστηριχθεί η γραµµή πολιτικής που αφορά τη χρήση ειδικών λογαριασµών, οι
πληρωµές που διενεργούνται µέσω ειδικών λογαριασµών θα τιµολογούνται υψηλότερα από την κανονική
τιµή του TARGET2. Αυτό θα αποτελέσει κίνητρο για τη µείωση της µεταβατικής περιόδου και τη
µετάπτωση στη µονάδα πληρωµών της ενιαίας κοινής πλατφόρµας το συντοµότερο δυνατόν.

1.3 ∆ιακανονισµός συµψηφιστικών συστηµάτων
Το Ευρωσύστηµα ζήτησε τη συµβουλή συµµετεχόντων στην αγορά, οι οποίοι επιβεβαίωσαν ότι τα έξι
µοντέλα διακανονισµού που παρέχει η ενιαία κοινή πλατφόρµα για το διακανονισµό συµψηφιστικών
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συστηµάτων (δηλαδή, δύο µοντέλα σε πραγµατικό χρόνο και τέσσερα µοντέλα διακανονισµού κατά
δέσµες), όπως ορίζονται στο έγγραφο σχετικά µε τις γενικές προδιαγραφές λειτουργίας, είναι
απαραίτητα, επειδή καθένα από αυτά εξυπηρετεί έναν ή περισσότερους επιχειρηµατικούς σκοπούς. Τα
µοντέλα αυτά εκφράζουν ήδη µια σηµαντική εναρµόνιση των πρακτικών που ισχύουν σήµερα. Επιπλέον,
ο διακανονισµός των θέσεων σε µετρητά που φθάνουν µέσω των συµψηφιστικών συστηµάτων στο
TARGET2 θα πραγµατοποιείται απευθείας στον λογαριασµό Σ∆ΣΧ που τηρεί ο συµµετέχοντας στην
ενιαία κοινή πλατφόρµα, ανεξάρτητα από την τοποθεσία του συµψηφιστικού συστήµατος. Αυτό αποτελεί
σηµαντικό βήµα προς την ενοποίηση και την εναρµόνιση των πρακτικών της αγοράς.
Όσον αφορά το ζήτηµα του νυχτερινού διακανονισµού, δεν υπάρχουν επί του παρόντος σχέδια για τη
λειτουργία του TARGET2 στη διάρκεια της νύχτας. Ωστόσο, µετά το κλείσιµο της εργάσιµης ηµέρας του
TARGET2 και αφού έχει ολοκληρωθεί η επεξεργασία του τέλους της ηµέρας, προβλέπεται η έναρξη της
επόµενης εργάσιµης ηµέρας του TARGET2 για ένα προκαθορισµένο χρονικό περιθώριο. Στη διάρκεια
αυτού του χρονικού περιθωρίου, η ρευστότητα µπορεί να χρησιµοποιηθεί ειδικά για το διακανονισµό των
νυχτερινών κύκλων των συµψηφιστικών συστηµάτων. Στη συνέχεια, η Μονάδα Πληρωµών (PM) της
ενιαίας κοινής πλατφόρµας θα ανοίγει ξανά νωρίς και θα επεξεργάζεται αιτήµατα διακανονισµού από τα
συµψηφιστικά συστήµατα πριν από τις 7 π.µ. Κατόπιν, η ρευστότητα που δεν χρησιµοποιήθηκε για το
νυχτερινό διακανονισµό θα µπορούσε να καταστεί εκ νέου διαθέσιµη.
Πολλά άλλα ζητήµατα που έχουν αντίκτυπο στο διακανονισµό συµψηφιστικών συστηµάτων (π.χ.
ενδεχόµενη εναρµόνιση των ωραρίων διακανονισµού, ανάλυση της συνολικής επίδρασης της
ρευστότητας στις νέες ρυθµίσεις του TARGET2, πτυχές πολιτικής και στρατηγικής που θα µπορούσαν να
θέσουν τα διάφορα µοντέλα διακανονισµού, πρόσβαση των εξ αποστάσεως συµµετεχόντων στη
ρευστότητα, αυτόµατη ενεχύραση τίτλων (κατά τη µεταφορά τους από το λογαριασµό του πληρωτή στο
λογαριασµό του αγοραστή), οριστικός διακανονισµός κ.λπ) απαιτούν περαιτέρω συζήτηση και
επεξεργασία, οι οποίες προβλέπονται για το πρώτο εξάµηνο του 2005. Πιο συγκεκριµένα, τα ζητήµατα
που σχετίζονται µε τη συνύπαρξη συστηµάτων διακανονισµού τίτλων που έχουν υιοθετήσει διαφορετικά
µοντέλα διακανονισµού (ενοποιηµένα, διασυνδεδεµένα ή προ-χρηµατοδοτούµενα), καθώς και οι
λεπτοµέρειες αυτών των µεµονωµένων µοντέλων, πρέπει να εξεταστούν περαιτέρω.

2.

Τιµολόγηση

Το Ευρωσύστηµα έχει επεξεργαστεί µια µεθοδολογία για ένα πιθανό σύστηµα διπλής τιµολόγησης των
βασικών υπηρεσιών του TARGET2, που θα επιτρέπει στους συµµετέχοντες να επιλέγουν ανάµεσα σε µία
µόνο χρέωση για εκτέλεση συναλλαγής ή σε µια µικρότερη χρέωση για εκτέλεση συναλλαγής συν µιας
περιοδικής χρέωσης. Προβλέπει τις ακόλουθες βασικές αρχές:
i.

Το σύστηµα θα πρέπει να επιτρέπει την ανάκτηση ενός πολύ µεγάλου µέρους του συνολικού κόστους
του TARGET2,

ii. Η υψηλότερη χρέωση για εκτέλεση συναλλαγής δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 0,80 ευρώ, και
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iii. Η µικρότερη (οριακή) χρέωση για εκτέλεση συναλλαγής θα πρέπει να διαµορφώνεται στα 0,25 ευρώ
ανά συναλλαγή.
Προκειµένου να εξακριβωθεί ότι οι παραπάνω αρχές τιµολόγησης είναι συµβατές µε την εκτίµηση του
κόστους και του όγκου συναλλαγών του TARGET2, πραγµατοποιήθηκαν ορισµένες ασκήσεις
προσοµοίωσης. Το Ευρωσύστηµα προτίθεται να σχεδιάσει µια συγκεκριµένη διάρθρωση τιµών για το
TARGET2 τους προσεχείς µήνες.
Θα πρέπει να υπενθυµιστεί ότι ορισµένες προαιρετικές υπηρεσίες (π.χ. η ενοποίηση ρευστότητας και ο
διακανονισµός συµψηφιστικών συστηµάτων) θα τιµολογούνται ξεχωριστά.

3.

Μετάπτωση στη νέα πλατφόρµα

Στόχος της µετάπτωσης στο TARGET2 είναι η οµαλή προσαρµογή από το τρέχον σύστηµα TARGET
στο νέο σύστηµα TARGET2 για όλους τους χρήστες (κεντρικές τράπεζες, χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα
και συµψηφιστικά συστήµατα). Καλύπτει το συντονισµό όλων των δραστηριοτήτων µετά την ανάπτυξη
των τεχνικών συστατικών µερών του και µέχρι την ολοκλήρωση της µετάπτωσης όλων των κεντρικών
τραπεζών στην ενιαία κοινή πλατφόρµα. Πιο συγκεκριµένα, περιλαµβάνει την εκτέλεση δοκιµών και την
οργάνωση της µετάπτωσης στο TARGET2.
Το Ευρωσύστηµα αξιολόγησε τα πλεονεκτήµατα και τα µειονεκτήµατα της "απότοµης" µετάπτωσης σε
σύγκριση µε τη σταδιακή µετάπτωση κατά οµάδες χωρών ("country window"). Συγκεκριµένα, η
προσέγγιση της "απότοµης" µετάπτωσης θα σήµαινε ότι, κατά την πρώτη ηµέρα λειτουργίας του
TARGET2, η µετάπτωση στην ενιαία κοινή πλατφόρµα όλων των κεντρικών τραπεζών και των χρηστών
του TARGET θα έπρεπε να πραγµατοποιηθεί ταυτόχρονα. Από τη σκοπιά της εξασφάλισης ίσης
µεταχείρισης, θα ήταν προτιµότερο όλες οι υπηρεσίες του TARGET2 να είναι διαθέσιµες σε όλους τους
συµµετέχοντες την ίδια στιγµή. Ωστόσο, η ταυτόχρονη µετάπτωση όλων των χρηστών από όλες τις χώρες
στην ενιαία κοινή πλατφόρµα θα έθετε το σχέδιο σε τεράστιο κίνδυνο και δεν θα παρείχε καµία ευελιξία
στην οργάνωση της µετάπτωσης.
Για το λόγο αυτό, το Ευρωσύστηµα προτίµησε να επιλέξει την προσέγγιση "κατά οµάδες χωρών", η
οποία θα επιτρέψει στους χρήστες του TARGET να πραγµατοποιήσουν τη µετάπτωση στην ενιαία κοινή
πλατφόρµα κατά οµάδες και σε διαφορετικές προκαθορισµένες ηµεροµηνίες. Κάθε οµάδα θα αποτελείται
από ένα σύνολο κεντρικών τραπεζών και τις αντίστοιχες εθνικές τραπεζικές κοινότητες. Η διαδικασία
µετάπτωσης θα διαρκέσει πολλούς µήνες, στη διάρκεια των οποίων θα συνυπάρχουν τόσο τα συστατικά
µέρη του TARGET1 όσο και η ενιαία κοινή πλατφόρµα. Αυτή η σταδιακή µετάπτωση θα πρέπει να
οργανωθεί κατά τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι για το σχέδιο. Εντός αυτού του πλαισίου,
άλλο ένα σηµαντικό ζήτηµα θα είναι η ελαχιστοποίηση των προβληµάτων εξασφάλισης ίσης
µεταχείρισης και του κόστους για τις κεντρικές τράπεζες και τους χρήστες του TARGET. Η περίοδος
µετάπτωσης δεν θα υπερβαίνει το ένα έτος ενώ, σύµφωνα µε την υπόθεση εργασίας (βλ. Ενότητα 4), η
διάρκεια αυτής θα πρέπει να είναι µικρότερη. Θα πρέπει να σηµειωθεί ότι και άλλα σχέδια παρόµοιου
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µεγέθους που αφορούσαν συστήµατα πληρωµών (π.χ. CLS, SWIFTNet) εφάρµοσαν τη σταδιακή
µετάπτωση στις νέες υποδοµές.
Το Ευρωσύστηµα θα καθορίσει τις οµάδες χωρών σύµφωνα µε τις επιχειρηµατικές ανάγκες. Η πολιτική
τιµολόγησης στη διάρκεια της περιόδου µετάπτωσης στη νέα πλατφόρµα θα καθοριστεί µετά τον
προσδιορισµό των οµάδων χωρών και θα αποβλέπει στη διασφάλιση ίσης µεταχείρισης των χρηστών στο
µεγαλύτερο δυνατό βαθµό.

4.

Χρονοδιάγραµµα του σχεδίου TARGET2

Στην παρούσα φάση του σχεδίου, προβλέπονται τα ακόλουθα κύρια στάδια. Κάθε στάδιο προϋποθέτει
την ολοκλήρωση του προηγούµενου.
Πίνακας: Κύρια στάδια 2005-2007
1.

Τέλος του πρώτου τριµήνου του 2005

Ολοκλήρωση του εγγράφου σχετικά µε τις αναλυτικές
προδιαγραφές λειτουργίας για τον χρήστη (User
Detailed Functional Specifications – UDFS)

2.

Απρίλιος 2005 έως ∆εκέµβριος 2005

Ολοκλήρωση

της

ανάπτυξης

της

ενιαίας

κοινής

πλατφόρµας
3.

Ιανουάριος 2006 έως Μάρτιος 2006

Εσωτερικές δοκιµές της ενιαίας κοινής πλατφόρµας

4.

Απρίλιος 2006 έως Μάιος 2006 (πιθανές ∆οκιµές από τις κεντρικές τράπεζες για την αποδοχή της
ηµεροµηνίες)

5.

Ιούνιος

2006

νέας πλατφόρµας
–

∆εκέµβριος

2006 ∆οκιµές από τους πελάτες της πρώτης οµάδας χωρών (οι

(πιθανές ηµεροµηνίες)

χρήστες του TARGET των οποίων η µετάπτωση
πραγµατοποιείται αργότερα µε άλλες οµάδες χωρών θα
µπορούσαν να συµµετέχουν επίσης σε αυτές τις
δοκιµές)

6.

∆εκέµβριος 2006

∆οκιµές/δραστηριότητες σε πραγµατικές συνθήκες στο
περιβάλλον παραγωγής

7.

Ιανουάριος 2007

Έναρξη λειτουργίας για την πρώτη οµάδα χωρών

8.

Ιανουάριος 2007 – Σεπτέµβριος 2007

∆οκιµές από τους πελάτες, δοκιµές σε πραγµατικές
συνθήκες κ.λπ, καθώς και έναρξη λειτουργίας για τις
άλλες οµάδες χωρών
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