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Viitorul infrastructurilor de piaţă financiare din Europa

Allevo despre

În data de 16 februarie 2016, Banca Central Euro pea nă

a publicat pe website-ul său, în secţiunea dedicată

consultărilor publice privind Plăţile şi Infrastructurile

de piaţă, raportul care vizează viitorul serviciilor

RTGS.

Raportul a stârnit deja interes, regăsindu-se postat

pe diverse site-uri de specialitate, sau pe site-uri de

socializare. În fapt, până la data de 04 aprilie 2016,

ECB aşteaptă opinii din partea participanţilor

TARGET2, dar nu numai, instituţiile individuale care

nu sunt participante la TARGE2 fiind şi ele invitate să

îşi exprime punctul de vedere. Opiniile pot fi

colectate de către băncile centrale naţionale, sau pot

fi adresate direct Băncii Central Europene pe site-ul

target.hotline@ecb.europe.eu, ulterior fiind evaluate

de către Eurosystem. 

Raţiunea raportului consultativ porneşte de la

oportunitatea pe care se pare că o crează pentru Eurosystem

lansarea noii platforme TARGET2-Securities (T2S), în sensul

dezvoltării unei noi viziuni privind evoluţia serviciilor de

infrastructură de piaţă.

Astfel, în momentul de faţă se conturează perspectiva unor noi

abordări, pe de o parte privind sinergia platformelor TARGET2

şi T2S, pe de altă parte privind dezvoltarea unei soluţii pan-

Europene de plăţi instantă, respectiv armonizarea mana ge -

men tului aranjamentelor colaterale. Raportul consultativ la

care facem referire vizează doar sinergia celor două platforme

TARGET2 şi T2S, evidenţiind efectele imediate şi beneficiile

acestei modificări.

Fără a intra într-o analiză de detaliu (pentru cei interesaţi

raportul consultativ poate fi descărcat de pe website-ul ECB,

din secţiunea Payments & Markets), ţinem să aducem în atenţie

principalele beneficii identificate de ECB, precum: 1/ consoli -

darea tehnică a celor două platforme TARGET2 şi T2S, 2/

con secinţă a unificării platformelor, TARGET2 va beneficia de

tehnologiile de ultimă oră utilizate de T2S şi, nu în cele din

urmă, 3/ diversificarea modalităţilor de accesare a platformei

TARGET2, prin acceptarea mai multor furnizori de servicii de

comunicaţii, în locul unicului furnizor agreat în prezent –

SWIFT. Totodată, ECB atenţionează asupra migrării serviciilor

RTGS la standardul ISO 20022, dând asigurări asupra faptului

că experienţa acumulată cu prilejul implementării T2S va

facilita această evoluţie strategică a plăţilor de mare

valoare denominate în euro.

Pe lângă toate beneficiile menţionate, ECB aduce în

discuţie, cu prilejul raportului consultativ, şi deschi -

derea pe care Eurosystem o manifestă faţă de noile

tehnologii, fiind deja declarată intenţia Eurosystem

de a evalua relevanţa tehnologiilor „blockchain” (refe -

rit, de asemenea, ca „distributed ledger technologies”)

pentru diferitele servicii pe care Eurosystem le furni -

zează comunităţilor bancare. Cu prilejul analizei

anunţate, Eurosystem va identifica oportunităţile pe

care aceste noi tehnologii le pot oferi, precum şi

provocările pe care acestea le pot crea pentru

furnizorii de soluţii financiar-bancare precum Allevo.
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