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Wprowadzenie

Polska stoi u progu wejcia do Unii Europejskiej. W wielu sferach gospodarki nastêpuje dostosowywanie polskich regulacji prawnych do norm unijnych. Proces ten nie omin¹³ systemu bankowego, a zw³aszcza rozliczeñ miêdzybankowych.
W tym opracowaniu przyjrzymy siê systemowi rozliczeñ p³atnoci wielkokwotowych (LVSP1)  TARGET2, który funkcjonuje w Unii Europejskiej.
System TARGET jest europejskim miêdzybankowym systemem transferu
funduszy. Zosta³ zaprojektowany w celu wspierania polityki monetarnej
w strefie euro i promowania sprawnych systemów p³atnoci. Przyczynia siê do
integracji i stabilnoci rynku finansowego w tej strefie. System TARGET przetwarza tylko transfery kredytowe denominowane w euro. System ten jest
w stanie przetwarzaæ p³atnoci transgraniczne denominowane w euro w taki
sposób, jakby by³y p³atnociami krajowymi. Umo¿liwia on dokonywanie p³atnoci, zw³aszcza wysokokwotowych (dotycz¹cych miêdzy innymi transakcji
rynku walutowego i pieniê¿nego) w strefie euro po niskich kosztach i z zapewnieniem wymogów bezpieczeñstwa.
W systemach typu netto przed dokonaniem ostatecznego rozrachunku
zobowi¹zañ wynikaj¹cych z przekazania do systemu transakcji wykonuje siê
tzw. kompensatê tych p³atnoci. Kompensata polega na redukcji p³atnoci lub
zobowi¹zañ, gdy ten sam uczestnik rozliczeñ jest jednoczenie wierzycielem
i d³u¿nikiem. Saldo netto uczestnika obliczane jest w wyniku kompensaty,
jako saldo wszystkich p³atnoci wys³anych lub otrzymanych przez u¿ytkownika [Sprawozdanie , 2001, s. 45].
W systemach RTGS rozrachunek p³atnoci odbywa siê na bazie pojedynczej transakcji, to znaczy bez stosowania kompensaty. W przypadku rozrachunku brutto wystêpuje indywidualne rozliczenie i rozrachunek ka¿dej
transakcji, w przeciwieñstwie do rozliczeñ netto, które wi¹¿¹ siê z kompensat¹ wzajemnych zobowi¹zañ [Sprawozdanie , 2001, s. 45]. System TARGET nale¿y do klasy systemów o rozrachunku brutto. Przetwarza zlecenia p³atnoci
1
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automatycznie, jedno po drugim, w czasie ci¹g³ym. Dlatego TARGET umo¿liwia natychmiastowy i finalny rozrachunek wszystkich p³atnoci, pod warunkiem, ¿e na rachunku nadawcy w jego banku centralnym znajduj¹ siê wystarczaj¹ce rodki lub istnieje mo¿liwoæ przekroczenia stanu konta. W systemie
TARGET nie ma ustalonej minimalnej kwoty p³atnoci.

1. Powstanie systemu TARGET
W maju 1995 roku Rada Europejskiego Instytutu Monetarnego (EMI3) zaczê³a przygotowywaæ automatyczny system rozliczeñ brutto w czasie rzeczywistym  TARGET, maj¹c na celu umo¿liwienie prowadzenia jednolitej polityki monetarnej i zapewnienie efektywnego mechanizmu rozliczeñ p³atnoci
transgranicznych. W tamtym czasie data Trzeciego Stadium Unii Gospodarczej i Monetarnej (EMU4) nie by³a jeszcze ustalona (1 stycznia 1997 albo 1
stycznia 1999). Ponadto nie wiedziano jeszcze, które pañstwa zamierza³y
wprowadziæ euro [TARGET , 2001, s. 5].
W tych okolicznociach zdecydowano siê na po³¹czenie 15 narodowych systemów rozliczeñ brutto (RTGS). Po³¹czenie tych systemów mia³o siê dokonaæ
dziêki pojedynczemu nonikowi komunikatów (SWIFT5) i serii bilateralnych
rachunków utrzymywanych przez banki centralne. W celu pokonania potencjalnych trudnoci wynikaj¹cych z ró¿nych struktur systemów RTGS ograniczono ich integracjê do trzech sfer: zapewnienia p³ynnoci w ci¹gu sesji, specyficznego czasu operacji oraz polityki cenowej dla p³atnoci transgranicznych.
Dodatkowo zdecydowano siê na wspólne wymagania bezpieczeñstwa. System TARGET musia³ funkcjonowaæ w rodowisku wolnej konkurencji z innymi systemami p³atnoci wielkokwotowych (LVPS) brutto i netto.
System TARGET rozpocz¹³ swoje funkcjonowanie w poniedzia³ek 4 stycznia 1999 roku [TARGET , 2001, s. 5]. Od tego czasu przyczyni³ siê do wprowadzenia jednolitej polityki monetarnej, integracji rynku pieniê¿nego i efektywnego przetwarzania p³atnoci wysokokwotowych w strefie euro. Wkrótce
zacz¹³ byæ uwa¿any za faktyczny standard dla wysokokwotowych p³atnoci
transgranicznych w euro. Ponadto wprowadzenie euro oraz systemu TARGET
sprzyja³o ujednoliceniu procedur dla p³atnoci krajowych i transgranicznych
w strefie euro oraz integracji infrastruktury rynków finansowych.
Najpierw przyjrzymy siê g³ównym zasadom, na których oparte jest funkcjonowanie systemu TARGET. Nastêpnie omówimy kryteria uczestnictwa w systemie i jego strukturê. Póniej zajmiemy siê przep³ywami p³atnoci oraz wyzwaniami stoj¹cymi przed systemem TARGET w przysz³oci.
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2. Zasady funkcjonowania systemu TARGET
Gdy wdro¿ono system TARGET, okrelono kilka zasad maj¹cych wa¿ne
praktyczne konsekwencje:
a) z a s a d a r y n k o w a
Zgodnie z g³ównym celem istnienia systemu TARGET (umo¿liwianie prowadzenia jednolitej polityki monetarnej w stadium Trzecim EMU) korzystanie z systemu jest obligatoryjne tylko w przypadku p³atnoci bezporednio zwi¹zanych z operacjami polityki monetarnej (w których Europejski
System Banków Centralnych  ESCB6 jest zaanga¿owany po stronie odbiorcy lub nadawcy). Korzystanie z systemu TARGET nie jest obowi¹zkowe
dla p³atnoci miêdzybankowych ani dla p³atnoci komercyjnych. Jednak
w celu redukcji ryzyka systemowego, obecnego w wysokokwotowych systemach rozrachunkowych, wszystkie takie systemy, dokonuj¹ce rozrachunku
w euro, musz¹ korzystaæ z porednictwa systemu TARGET. Ryzyko systemowe polega na tym, ¿e niezdolnoæ jednego z uczestników systemu do
wywi¹zania siê ze swoich zobowi¹zañ, w momencie kiedy stan¹ siê one
wymagalne, spowoduje niezdolnoæ do wywi¹zania siê ze zobowi¹zañ tak¿e i innych uczestników systemu [Information , 2000, s. 8].
b) n i e o d w o ³ a l n o  æ
Krajowe regu³y ka¿dego systemu RTGS nale¿¹cego do TARGET mówi¹, ¿e
zlecenia p³atnoci s¹ nieodwo³alne najpóniej od momentu, w którym rachunek nadawcy w systemie RTGS jest obci¹¿ony kwot¹ wyszczególnion¹
w zleceniu p³atnoci [Information , 2000, s. 8].
c) f i n a l n o  æ
System TARGET zapewnia podstawê do zarz¹dzania ryzykiem systemów
p³atnoci. Umo¿liwia uczestnikom systemu rozrachunek p³atnoci w trybie
natychmiastowym, eliminuj¹c w ten sposób ryzyko rozrachunkowe miêdzy
uczestnikami, istniej¹ce w innych systemach p³atnoci (typu netto). P³atnoæ w TARGET staje siê sfinalizowana dla odbiorców, gdy na ich rachunek zostan¹ przelane rodki pieniê¿ne. Oznacza to, ¿e uczestnicy systemu
s¹ w stanie dokonaæ p³atnoci na rzecz koñcowych beneficjentów natychmiast, bez ryzyka kredytowego. Ryzyko kredytowe polega na tym, ¿e d³u¿nik nie wywi¹¿e siê ze swojego zobowi¹zania w momencie, kiedy stanie siê
ono wymagalne i ju¿ nigdy nie bêdzie siê móg³ w pe³ni z niego wywi¹zaæ
[Information , 2000, s. 8].

3. Kryteria uczestnictwa w systemie
Kryteria uczestnictwa w systemie TARGET zmieniaj¹ siê zale¿nie od kraju, zgodnie z ogólnymi zasadami przyjêtymi przez banki centralne Unii Europejskiej.
6
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G³ówne kryteria uczestnictwa w systemie s¹ nastêpuj¹ce:
 Tylko audytowane instytucje kredytowe, wyszczególnione w Pierwszej Dyrektywie Koordynacji Bankowej (Pierwsza Dyrektywa Rady 77/780/EEC
z 12 grudnia 1977 roku na temat koordynacji prawa i regulacji w zakresie
instytucji kredytowych) i istniej¹ce w Europejskiej Strefie Ekonomicznej
(EEA7) mog¹ byæ dopuszczone do uczestnictwa w krajowym systemie RTGS
za zgod¹ odpowiedniego Narodowego Banku Centralnego (NCB 8).
 Departamenty Skarbu centralnych lub lokalnych rz¹dów pañstw cz³onkowskich, aktywne na rynku pieniê¿nym.
 Instytucje sektora publicznego pañstw cz³onkowskich upowa¿nione do
utrzymywania rachunków swoich klientów.
 Firmy inwestycyjne istniej¹ce w Europejskiej Strefie Ekonomicznej, autoryzowane i audytowane przez kompetentne w³adze.
 Organizacje zapewniaj¹ce us³ugi rozliczeniowe i rozrachunkowe, podlegaj¹ce nadzorowi odpowiednich w³adz [Information , 2000, s. 9].
Inne kryteria uczestnictwa s¹ nastêpuj¹ce:
 Wykluczenie dyskryminacji instytucji kredytowych zarejestrowanych
w kraju pochodzenia i licencjonowanych w innych krajach Unii tak d³ugo
jak te pierwsze spe³niaj¹ odpowiednie standardy prawne i techniczne.
 W zale¿noci od struktury i organizacji prawnej ka¿dego systemu RTGS,
instytucja kredytowa mo¿e byæ zmuszona do spe³nienia dodatkowych kryteriów, takich jak adekwatna kapitalizacja, minimalna liczba transakcji
lub op³ata wejciowa, takie kryteria uczestnictwa musz¹ byæ podane do
publicznej wiadomoci.
 Uczestnicy krajowych systemów RTGS s¹ upowa¿nieni do wysy³ania p³atnoci za porednictwem systemu TARGET. S¹ zobligowani do akceptowania p³atnoci przetwarzanych przez system TARGET. TARGET zapewnia
zwrot p³atnoci do nadawcy, gdy uczestnik systemu RTGS odbiorcy nie
mo¿e odebraæ funduszy [Information , 2000, s. 9].

4. Struktura systemu TARGET

System TARGET jest zdecentralizowanym systemem p³atnoci, sk³adaj¹cym siê z krajowych systemów RTGS i mechanizmu p³atnoci Europejskiego
Banku Centralnego (EPM9), po³¹czonych ze sob¹ przez system po³¹czeñ wzajemnych10 (rys. 1.). System TARGET korzysta z istniej¹cej infrastruktury
w pañstwach cz³onkowskich. Rachunki rozrachunkowe uczestników systemu
RTGS s¹ utrzymywane w narodowych bankach centralnych. Indywidualne
komunikaty p³atnoci s¹ wymieniane bilateralnie i bezporednio miêdzy dwoma zainteresowanymi bankami centralnymi, przy u¿yciu wzajemnych rachun7
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ków dla regulowania p³atnoci i zobowi¹zañ. Tylko kilka ogólnych scentralizowanych funkcji jest wykonywanych przez Europejski Bank Centralny (np.
koordynacja i procedury koñca dnia w systemie TARGET).
Krajowe systemy RTGS zachowa³y swoje specyficzne cechy do tego stopnia, ¿eby by³y kompatybilne z jednolit¹ polityk¹ monetarn¹ w strefie euro. Dodatkowo musz¹ byæ w zgodzie z: Minimalnymi Wymaganiami odnonie do systemów RTGS wewn¹trz TARGET, Specyfikacjami systemu po³¹czeñ wzajemnych oraz Wymaganiami bezpieczeñstwa w systemie TARGET [Information , 2000, s. 10].
Aby umo¿liwiæ ró¿nym systemom RTGS przetwarzanie i rozrachunek p³atnoci transgranicznych w euro, uzgodniono pewne wspólne cechy dla systemu
po³¹czeñ wzajemnych. Integracja koncentruje siê na trzech obszarach:
 zapewnienie p³ynnoci w ci¹gu dnia;
 czas funkcjonowania;
 polityka cenowa wzglêdem uczestników systemu TARGET.
System RTGS w ka¿dym kraju jest reprezentowany przez odpowiedni
narodowy bank centralny.
Instytucja
kredytowa

Instytucja
kredytowa

Instytucja
kredytowa

RTGS

Instytucja
kredytowa

interfejs

SWIFT

interfejs

RTGS

Instytucja
kredytowa
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Rys. 1.

Struktura systemu TARGET
ród³o: opracowanie w³asne.

5. Po³¹czenie krajowego systemu RTGS z systemem TARGET
System TARGET sk³ada siê z:
1. Jednego narodowego systemu RTGS w ka¿dym z krajów cz³onkowskich,
które przyjê³y euro. Systemy RTGS w tych krajach Unii, które nie przyjê³y
jeszcze wspólnej polityki monetarnej, mog¹ siê po³¹czyæ z systemem TARGET pod warunkiem, ¿e s¹ w stanie przetwarzaæ transakcje w euro równolegle z narodow¹ walut¹.
2. Mechanizmu p³atnoci Europejskiego Banku Centralnego.
3. Systemu po³¹czeñ wzajemnych, który ³¹czy systemy RTGS i mechanizm
p³atnoci Europejskiego Banku Centralnego. Sk³ada siê on z systemu
informatycznego, utrzymuj¹cego rachunki wewn¹trz narodowych banków
centralnych do celów rejestracji wzajemnych zobowi¹zañ, wynikaj¹cych
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z transferów p³atnoci oraz sieci telekomunikacyjnej do transmisji danych
w czasie rzeczywistym.
Ka¿dy narodowy system RTGS i mechanizm p³atnoci Europejskiego Banku Centralnego sk³ada siê z:
1. Systemu informatycznego zapewniaj¹cego rozrachunek p³atnoci i zobowi¹zañ oraz kilku opcjonalnych funkcji (zarz¹dzanie p³atnociami, zapewnianie doradztwa kredytowego).
2. Infrastruktury telekomunikacyjnej do transmisji w czasie rzeczywistym
zleceñ p³atnoci i dodatkowych informacji miêdzy uczestnikami systemów
RTGS oraz narodowymi bankami centralnymi a Europejskim Bankiem
Centralnym.
Tylko narodowe banki centralne i Europejski Bank Centralny mog¹ byæ
uczestnikami systemu po³¹czeñ wzajemnych, wchodz¹cego w sk³ad systemu
TARGET.

6. Systemy RTGS w³¹czone do systemu TARGET

Nastêpuj¹ce kraje oraz Europejski Bank Centralny wdro¿y³y systemy
RTGS do przetwarzania i rozrachunku krajowych i transgranicznych p³atnoci w euro.

Tabela 1.

Kraje uczestnicz¹ce w systemie TARGET

ród³o: [Information
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KRAJ

Sk³adniki TARGET

Austria

ARTIS

Belgia

ELLIPS

Dania

DEBES

ECB

EPM

Finlandia

BoF-RTGS

Francja

TBF

Niemcy

ELS

Wielka Brytania

CHAPS Euro

Grecja

HERMES Euro

Irlandia

IRIS

W³ochy

BI-REL

Luksemburg

LIPS-Gross

Holandia

TOP

Portugalia

SPGT

Hiszpania

SLBE

Szwecja

Euro-RIX

, 2000, s. 12]
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7. Funkcjonowanie systemu TARGET

System TARGET stworzono maj¹c na uwadze trzy cele:
1) prowadzenie jednolitej polityki monetarnej w systemie europejskim,
2) zwiêkszenie efektywnoci europejskich rozliczeñ transgranicznych,
3) zapewnienie niezawodnego mechanizmu rozrachunku p³atnoci transgranicznych.
Po dwóch latach funkcjonowania nie ma w¹tpliwoci, ¿e system TARGET
osi¹gn¹³ stawiane przed nim cele. Krótko po wprowadzeniu systemu w ¿ycie
w 1999 roku, spread stóp procentowych na rynku pieniê¿nym w strefie euro
zmniejszy³ siê, umo¿liwiaj¹c wspóln¹ politykê monetarn¹ [TARGET , 2001, s. 6].
Wzrost zapotrzebowania na us³ugi systemu TARGET zaraz po jego uruchomieniu wskazuje na powszechn¹ akceptacjê i satysfakcjê rodowiska bankowego z korzyci wynikaj¹cych z rozrachunku w czasie rzeczywistym oraz automatycznego przetwarzania p³atnoci. W tych okolicznociach system TARGET
przyczyni³ siê znacz¹co do rozwoju procedur rozliczeniowych. Przez ostatnie
dwa lata ponad 5000 instytucji uczestniczy³o w systemie TARGET, a ca³kowita
suma banków korzystaj¹cych z systemu TARGET (w³¹czaj¹c filie i pe³nomocników) przekroczy³a 35 000 [TARGET , 2001, s. 6].
TARGET sta³ siê najpowszechniej u¿ywanym w Europie systemem rozliczeñ
p³atnoci w euro. W tym samym okresie prawie 70% ca³kowitego obrotu wysokokwotowych p³atnoci w strefie euro by³o przetwarzanych przez TARGET.
Spadek ruchu transgranicznego w systemie TARGET podczas wi¹t publicznych w USA wskazuje, ¿e TARGET z sukcesem przyci¹gn¹³ znaczn¹ czêæ
rozrachunku p³atnoci zwi¹zanych z rynkiem walutowym.
W 2000 roku system TARGET przetwarza³ dziennie rednio 188 000 p³atnoci o wartoci 1,033 mld euro. System mia³ zatem obrót równy PKB ca³ej sfery euro w ci¹gu mniej ni¿ szeciu dni. W systemie TARGET dokonano 40 000
p³atnoci transgranicznych na kwotê 432 mld euro [TARGET , 2001, s. 6].
Co wiêcej, dzienny wzrost aktywnoci transgranicznej w TARGET w ci¹gu
ostatnich dwóch lat odzwierciedla wzrost integracji rynków finansowych w Unii
Europejskiej. Szczególnie transgraniczne transfery miêdzybankowe w systemie
TARGET by³y szeroko stosowane przez instytucje kredytowe dla utrzymania
p³ynnoci transgranicznej. Dlatego TARGET by³ uwa¿any za kluczowy element
w zapewnianiu efektywnej redystrybucji p³ynnoci w sferze euro.
Chocia¿ spodziewano siê, ¿e p³atnoci klientów bêd¹ przetwarzane przez
inne systemy, wykorzystanie systemu TARGET do rozrachunku transgranicznych p³atnoci klientów wzros³o, licz¹c obrót, o 105% miêdzy 1999 a 2000 rokiem. Mo¿na to wyjaniæ przez progresywne odchodzenie w 1999 i 2000 roku
p³atnoci komercyjnych od systemu banków korespondentów do systemów
miêdzybankowych, takich jak TARGET [TARGET , 2001, s. 7].
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8. Przep³ywy p³atnoci w systemie TARGET
W 2000 roku system TARGET przetworzy³ dziennie rednio 188 000 p³atnoci o wartoci 1,033 mld euro. Porównuj¹c rok 2000 z 1999 widaæ wzrost wykorzystania systemu TARGET. W 2000 roku redni obrót przetwarzany dziennie wzrós³ o 12%. Ten wzrost wynika³ ze wzrostu (20%) wykorzystania systemu
TARGET do rozliczania p³atnoci transgranicznych. Na poziomie krajowym
wzrost by³ mniejszy (6%). Dodatkowo, jeli chodzi o wolumen, system TARGET
jako ca³oæ dowiadczy³ wzrostu (15%) g³ównie dziêki rosn¹cemu ruchowi
transgranicznemu (39%) [TARGET , 2001, s. 7].
W ci¹gu ostatnich dwóch lat wartoæ udzia³u systemu TARGET w rynku
wynios³a oko³o 70%, a wolumen  52%. Potwierdza to bie¿¹c¹ opiniê rynku
o systemie TARGET jako najwa¿niejszym systemie dla wysokokwotowych
p³atnoci w euro. W tym samym czasie przep³ywy w systemie TARGET koncentrowa³y siê na kilku systemach krajowych. W 2000 roku piêæ systemów
RTGS przetworzy³o 78,6% wartoci i 86,8% wolumenu wszystkich p³atnoci
[TARGET , 2001, s. 7].
8.1. Przep³ywy krajowe
W styczniu 1999 roku wartoæ przetworzonych p³atnoci na poziomie krajowym by³a wyj¹tkowo wysoka. System TARGET przetworzy³ dziennie rednio
678 mld euro. Prawdopodobnym wyjanieniem wysokiej przetworzonej wartoci transakcji w pierwszym miesi¹cu funkcjonowania mo¿e byæ strukturalne
dostosowanie jako rezultat wprowadzenia euro w sektorze bankowym.
W 2000 roku system TARGET przetworzy³ dziennie rednio 148 279 krajowych p³atnoci o wartoci 601 mld euro. Reprezentuje to ma³y wzrost w porównaniu z 1999 rokiem. W tym samym roku ruch krajowy reprezentowa³ 58,2%
(wartoci) i 78,8% (wolumenu) ca³kowitych przep³ywów w systemie TARGET.
W 1999 roku wielkoci te wynosi³y 61,1% i 82,4% [TARGET , 2001, s. 9].
Porównuj¹c kraje cz³onkowskie, okazuje siê, ¿e przep³yw p³atnoci w systemie TRAGET jest bardzo skoncentrowany. Jeli chodzi o wolumen, dwa narodowe banki centralne (niemiecki i w³oski) przetwarzaj¹ ponad dwie trzecie
ca³kowitej liczby p³atnoci krajowych, a cztery narodowe banki centralne
(francuski, niemiecki, hiszpañski i w³oski) ponad 70% przep³ywów w systemie
TARGET.
Z kolei cztery narodowe banki centralne ze strefy euro (z krajów takich jak
Irlandia, Portugalia, Luksemburg i Finlandia) przetwarzaj¹ razem mniej ni¿
4% wartoci i wolumenu p³atnoci w systemie TARGET. W krajach spoza strefy euro ruch w systemie TARGET jest bardzo ma³y, z wyj¹tkiem Wielkiej Brytanii, która jest bardzo aktywna, jeli chodzi o p³atnoci transgraniczne [TARGET , 2001, s. 10].
We Francji i Hiszpanii liczba przetwarzanych p³atnoci jest relatywnie
niska, ale wartoæ wysoka. Wskazuje to, ¿e kraje te u¿ywaj¹ systemu TARGET
g³ównie do przetwarzania wysokokwotowych p³atnoci z rynków finansowych.
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W Niemczech i W³oszech liczba przetwarzanych p³atnoci jest bardzo
wysoka, ale przeciêtny wolumen p³atnoci jest du¿o ni¿szy ni¿ w pierwszej
grupie krajów (2,5 mln euro w Niemczech w porównaniu z 22 mln euro we
Francji). Wskazuje to na fakt, ¿e w Niemczech i W³oszech system TARGET jest
tak¿e szeroko wykorzystywany do przetwarzania p³atnoci komercyjnych
[TARGET , 2001, s. 10].
8.2. Przep³ywy transgraniczne
W 2000 roku system TARGET przetworzy³ dziennie rednio 39 878 p³atnoci transgranicznych o redniej wartoci 432 mld euro, wykazuj¹c znaczny
wzrost w porównaniu z rokiem 1999.
W ci¹gu dwóch ostatnich lat udzia³ p³atnoci transgranicznych wzrós³.
Wzrost wartoci p³atnoci przetwarzanych przez TARGET odzwierciedla progresywn¹ integracjê rynków finansowych w strefie euro. Znaczny wzrost wolumenu wskazuje na progresywn¹ zmianê komercyjnych p³atnoci transgranicznych z takiej formy jak korzystanie z systemu banków korespondentów do systemów miêdzybankowych takich jak TARGET. Jeli chodzi o wartoæ, p³atnoci transgraniczne wynosi³y 41,8% ca³kowitych p³atnoci w roku 2000, w porównaniu z 38,9% w 1999 roku. W tym samym okresie udzia³ wolumenu wzrós³
z 17,6% do 21,2% [TARGET , 2001, s. 11].
W 2000 roku p³atnoci miêdzybankowe stanowi³y 96,5% wartoci p³atnoci
transgranicznych i 65,5% wolumenu. W 1999 roku wielkoci te wynosi³y odpowiednio: 97,6 i 76,7%.
Tak¿e w 2000 roku p³atnoci klientów wzros³y do 3,5% wartoci wszystkich
p³atnoci transgranicznych o 34,5% wolumenu. W 1999 roku p³atnoci klientów wynosi³y odpowiednio: 2,4% i 23,3%.
Dodatkowo, wzrost p³atnoci transgranicznych klientów przetwarzanych
przez system TARGET by³ znacz¹cy, jeli chodzi o wartoæ (76%) oraz wolumen (105%) [TARGET , 2001, s. 12].

9. Wyzwania stoj¹ce przed systemem TARGET

Jednym z wyzwañ stoj¹cych od samego pocz¹tku przed systemem TARGET
jest niejednolite otoczenie funkcjonowania. W ci¹gu ostatnich dwóch lat uczyniono postêp w integracji procedur rozrachunkowych. Poprawi³y siê relacje
z u¿ytkownikami TARGET oraz wprowadzono procedury zwrotu wydatków 
1 stycznia 2001.
Ponadto Europejski System Banków Centralnych zgodzi³ siê na wprowadzenie d³ugoterminowego kalendarza dla TARGET oraz wdro¿enia systemu
informatycznego TARGET, dostarczaj¹cego Unii informacji na temat stanu
systemu.
9.1. Relacje z u¿ytkownikami
W 1999 i 2000 roku prowadzono rozmowy z u¿ytkownikami systemu TARGET w celu u³atwienia korzystania z systemu oraz stworzenia mo¿liwoci
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przekazania pomys³ów usprawnieñ. Na poziomie krajowym odbywa³y siê regularne spotkania regionalnych grup u¿ytkowników systemu TARGET. Dodatkowo organizowano spotkania na szczeblu Europejskiego Systemu Banków Centralnych z reprezentantami uczestników rynku i trzech europejskich
stowarzyszeñ z sektora kredytowego, aby przedyskutowaæ optymalne sposoby
korzystania z systemu TARGET i wymagania stawiane uczestnikom systemu
w rednim i d³ugim terminie. Co wiêcej, Europejski Bank Centralny zosta³
zaproszony do uczestnictwa w spotkaniach organizowanych przez pewne grupy uczestników rynku i organizacji bankowych.
Wszystkie spotkania mia³y na celu uwiadomienie i lepsze zaspokojenie
potrzeb uczestników. Dialog z u¿ytkownikami systemu TARGET prowadzi³ do
pewnych ulepszeñ w zakresie integracji. W listopadzie 1999 roku opublikowano dokument zatytu³owany P³atnoci transgraniczne w systemie TARGET:
badanie u¿ytkowników, w którym jest mowa o du¿ej satysfakcji banków z systemu TARGET oraz o dwóch sferach, w których spodziewano siê rozwoju: dostêpnoci technicznej i integracji koñcowych us³ug. Dodatkowo Europejski
Bank Centralny regularnie publikuje raporty na temat systemu TARGET
[TARGET , 2001, s. 22].
9.2. Procedury zwrotu wydatków w systemie TARGET
W ci¹gu ostatnich dwóch lat dowiadczono w kilku przypadkach trudnoci
w zakresie utrzymywania p³ynnoci miêdzy bankami.
W celu unikniêcia nara¿enia uczestników systemu na straty wprowadzono
procedury zwrotu wydatków w systemie TARGET na wypadek z³ego funkcjonowania. W praktyce oznacza to, ¿e gdy nie jest mo¿liwe zakoñczenie przetwarzania poleceñ p³atnoci tego samego dnia, uczestnicy krajowych systemów
RTGS maj¹ prawo do otrzymania zwrotu p³atnoci. Procedura zwrotu ma na
celu skompensowanie uczestnikom pewnych dodatkowych kosztów poniesionych w rezultacie zmniejszenia p³ynnoci systemu w przypadku awarii.
W zwi¹zku z dokonywaniem zwrotów p³atnoci, specjalna regu³a zapewnia
pokrycie uczestnikom strat poniesionych na skutek awarii systemu. Stopa referencyjna stosowana przy dokonywaniu zwrotów p³atnoci dla uczestników
systemu wyprowadzana jest z ostatniej operacji refinansowania. Procedury
zwrotów dotycz¹ p³atnoci krajowych i transgranicznych. W przypadku gdy
wadliwe funkcjonowanie systemu TARGET dotyczy jedynie krajowych p³atnoci, NCB mo¿e zastosowaæ alternatywne procedury [TARGET , 2001, s. 23].
Procedura nie dotyczy uczestników porednich, chyba ¿e ponieli straty na
skutek zmniejszenia p³ynnoci w wyniku z³ego funkcjonowania systemu TARGET. Procedura zwrotu nie wyklucza ubiegania siê przez uczestników o pokrycie strat poniesionych w wyniku wadliwego funkcjonowania systemu.
Uczestnicy mog¹ wybraæ: akceptacjê pokrycia straty, okrelon¹ przez procedurê bez ¿adnych innych prawnych roszczeñ albo zamiast tego podjêcie kroków prawnych.
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9.3. Usprawnienia techniczne w systemie TARGET
Chocia¿ system TARGET jest uwa¿any za sukces przez swoich u¿ytkowników, jasne jest, ¿e mo¿e jeszcze zostaæ poprawiony. Techniczne uaktualnienia
systemu TARGET pojawiaj¹ siê co roku.
W porównaniu z ulepszeniami wprowadzonymi w 2000 roku, uaktualnienie
z roku 2001 zawiera³o tylko ma³e modyfikacje. Na ¿yczenie instytucji kredytowych system zosta³ wyposa¿ony w tzw. wskanik debetu dla ka¿dej p³atnoci
przetwarzanej przez system TARGET. Banki zasygnalizowa³y, ¿e potrzebuj¹
takiej informacji jako podstawy do oceny nadchodz¹cej p³atnoci. Dodatkowo
utrzymywanie formatów danych w systemie po³¹czeñ wzajemnych jest ewolucj¹ standardów SWIFT [TARGET , 2001, s. 26].
9.4. Operacje CLS
Bank zajmuj¹cy siê operacjami CLS bêdzie zapewnia³ globalne us³ugi rozrachunkowe w wielu walutach dla potrzeb transakcji walutowych, korzystaj¹c
z mechanizmu p³atnoæ za p³atnoæ, co oznacza, ¿e p³atnoæ w jednej walucie
jest rozliczona dopiero w momencie rozliczenia p³atnoci w drugiej walucie.
Bank zajmuj¹cy siê operacjami CLS bêdzie mia³ rachunek w Europejskim
Banku Centralnym i bêdzie przetwarza³ wszystkie p³atnoci zwi¹zane z rozrachunkiem p³atnoci w euro dla transakcji walutowych za porednictwem mechanizmu p³atnoci Europejskiego Banku Centralnego i systemu TARGET.
Rozrachunek bilansów uczestników bêdzie siê dokonywa³ natychmiast po
rozpoczêciu sesji w systemie TARGET o 7 rano, a koñczy³ w po³udnie [TARGET , 2001, s. 26].
Operacje CLS muszê byæ wykonywane na czas. Od pocz¹tku funkcjonowania systemu TARGET wszystkie uczestnicz¹ce narodowe banki centralne oraz
Europejski Bank Centralny podejmowa³y kroki, aby przede wszystkim zapewniæ ci¹g³oæ funkcjonowania. Dodatkowo, w ka¿dym narodowym banku centralnym i w Europejskim Banku Centralnym wprowadzono alternatywne mechanizmy awaryjnego przetwarzania, maj¹ce na celu przetwarzanie ograniczonej liczby bardzo pilnych p³atnoci. Ponadto, Europejski System Banków Centralnych, w kooperacji z sektorem bankowym, pracowa³ nad regu³ami praktyk
handlowych, zapewniaj¹cych, ¿e powy¿sze operacje bêd¹ efektywne. Te regu³y
funkcjonowania maj¹ na celu umo¿liwienie wczesnego wykrywania mo¿liwych
problemów i aktywacji na czas procedur awaryjnego przetwarzania.
Negatywny wp³yw CLS na wolumen w systemie TARGET mo¿e byæ do pewnego stopnia skompensowany przez spadek poziomu korzystania z systemu
banków korespondentów. W tym zakresie wolumen korzystania z banków
korespondentów w strefie euro zmniejszy³ siê od pocz¹tku funkcjonowania
Europejskiej Unii Monetarnej i wszystko wskazuje na to, ¿e ten proces bêdzie
kontynuowany.
Jest prawdopodobne, ¿e przyspieszenie tego procesu nast¹pi w 2002 roku,
poniewa¿ wraz z wprowadzeniem banknotów i monet euro nie bêd¹ ju¿
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potrzebne specyficzne relacje miêdzy bankami korespondentami do przetwarzania p³atnoci w ró¿nych walutach.

10. Integracja systemu rozliczeñ w Polsce z systemem TARGET

W Polsce systemem rozliczeñ wielkokwotowych brutto jest system SORBNET, prowadzony w centrali Narodowego Banku Polskiego. Europejski Bank
Centralny nie okreli³ do koñca 2000 roku, jak wczeniej planowa³, warunków
i terminu uczestnictwa systemów RTGS11 z krajów akcesyjnych w systemie
TARGET. W zwi¹zku z tym prace, zwi¹zane z ewentualnym przygotowaniem
krajowego systemu RTGS do szczegó³owych rozwi¹zañ, które obowi¹zuj¹
w systemie TARGET, bêd¹ kontynuowane po podjêciu odpowiednich decyzji
przez Europejski Bank Centralny [Information , 2000].
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The System of Payment Settlements in the European Union
This article is concerned with the problems of the system of payment settlements in the European Union. This system is significant for adaptation of the
settlement systems in Poland within the context of the forthcoming entry of Poland into the European Union. The article brings closer the following problems
concerning large-quota payment settlements TARGET: the origin and rise of the
system, the principles of its functioning, criteria of participation, the structure,
payment flows and the challenges standing before the system. In the end the
perspectives of integration of the Polish settlement systems with the TARGET
system were signalled.
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