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Conectarea sistemului bancar românesc la sistemul TARGET2 constituie un moment de
referinţă pentru dezvoltarea infrastructurilor de plăţi la nivel naţional în contextul integrării
europene.
La nivel european, în ultimii ani au fost demarate proiecte importante pentru armonizare şi
integrare financiară la nivel european, ca factori esenţiali pentru crearea pieţei unice şi
realizarea integrării europene.
Reperele cele mai importante în această direcţie sunt:






lansarea monedei euro împreună cu lansarea sistemului de plăţi de mare valoare în
euro TARGET în ianuarie 1999,
punerea în circulaţie a monedei unice în ţările din zona euro în anul 2002,
dezvoltarea unei noi generaţii a sistemului TARGET – sistemul TARGET2 şi lansarea
acestuia în noiembrie 2007,
lansarea proiectului zonei unice de plăţi în euro SEPA, pentru standardizarea şi
armonizarea plăţilor de mică valoare la nivel european,
lansarea programului de realizare a platformei TARGET2 Securities, pentru decontarea
operaţiunilor cu titluri de valoare.

Integrarea infrastructurilor de compensare şi decontare este o condiţie de bază pentru
integrarea pieţelor financiare şi creşterea competitivităţii acestora.
Sistemul TARGET2 - sistemul de decontare pe bază brută în timp real pentru plăţi în euro,
furnizat de Eurosistem - reprezintă coloana vertebrală a sistemului financiar în euro. Prin acest
sistem se decontează final toate plăţile în euro din zona euro, atât cele naţionale cât şi cele
transfrontaliere, inclusiv plăţile efectuate prin sisteme conexe (sisteme de plăţi, de compensare
sau de decontare).

În acelaşi timp, TARGET2 este instrumentul de bază pentru implementarea politicii monetare
unice a Eurosistemului, fiind singurul sistem prin care se decontează operaţiunile de politică
monetară ale Eurosistemului.
Conectarea la sistemul TARGET2 oferă instituţiilor de credit participante o platformă tehnică
performantă, viteză de decontare, eficienţă crescută prin reducerea costurilor asociate
serviciilor de plată suportate de instituţiile de credit, o schemă unică de comisionare,
instrumente de administrare a lichidităţii, flexibilitate şi transparenţă.
Deşi pentru România conectarea la TARGET2 era opţională înainte de aderarea la zona euro,
considerăm că decizia Băncii Naţionale a României de conectare la acest sistem de plăţi
transfrontalier înainte de adoptarea monedei euro este benefică, venind în întâmpinarea
interesului manifestat de comunitatea bancară din România de a implementa infrastructuri
eficiente de plăţi în euro, pentru facilitarea decontării tranzacţiilor în euro şi în pregătirea
adoptării monedei euro.
Apreciem eforturile deosebite ale Băncii Centrale pentru derularea proiectului TARGET2 şi
lansarea componentei naţionale TARGET2 România, acestea înscriindu-se pe linia armonizării
cu standardele şi infrastructurile europene. În aceeaşi direcţie, trebuie menţionată colaborarea
şi susţinerea permanentă de către Banca Naţională a României a programelor derulate de
comunitatea bancară în domeniul plăţilor, pentru dezvoltarea şi modernizarea sistemului
electronic de plăţi de mică valoare, prin implementarea schemelor SEPA, atât pentru plăţile în
lei cât şi pentru plăţile în euro.

