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Przedstawienie wyników ankiety dla uczestników grupy T2S NUG_PL, dotyczącej wejścia
KDPW na platformę T2S z rozrachunkiem w walucie PLN i EUR w 2023 r.: Sławomir Pycko,
Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Biznesu, KDPW
Przedstawienie wstępnej opinii dotyczącej wejścia KDPW na platformę T2S z perspektywy
KDPW i KDPW_CCP w odniesieniu do oceny uczestników T2S NUG_PL: Sławomir Pycko,
Dyrektor ds. Strategii i Rozwoju Biznesu, KDPW
Dyskusja uczestników grupy T2S NUG_PL

Cel spotkania:
Dokonanie przez uczestników grupy T2S NUG_PL oceny zasadności wejścia KDPW na platformę T2S
z rozrachunkiem w PLN i EUR w 2023 r., po zapoznaniu się z wynikami ankiety przeprowadzonej wśród
uczestników rynku oraz przedstawieniu oceny z perspektywy KDPW.

Podsumowanie głównych wniosków wynikających z ankiety:
1) Wyniki ankiety pokazały, że:
a) zdecydowana większość uczestników bezpośrednich KDPW jest za opóźnieniem wejścia KDPW
na platformę T2S do czasu wejścia Polski do strefy euro,
b) platformy obrotu są neutralne wobec uczestnictwa KDPW w T2S,
c) KDPW_CCP proponuje wejście na platformę T2S po roku 2023,
d) natomiast KDPW jest gotowy do rozważenia wejścia na platformę T2S w 2023 r.
2) Uczestnicy rynku polskiego widzą ograniczone korzyści z obecności KDPW na platformie T2S,
ponieważ:
a) brak jest efektywnych sposobów obsługi zdarzeń korporacyjnych na T2S, które stanowią
istotne uzupełnienie dla usługi przechowywania papierów wartościowych,
b) przystąpienie do systemu rozrachunku transgranicznego nie przyniesie istotnego wzrostu
obrotów ze strony inwestorów polskich na rynkach obecnych na T2S, ani inwestorów
zagranicznych na rynku polskim. Rozrachunek transakcji nie jest bowiem istotnym czynnikiem
w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez inwestorów,
c) koszty przystąpienia do platformy T2S są niewspółmiernie wysokie w stosunku
do potencjalnych korzyści możliwych do osiągnięcia na T2S,
d) istnieje obawa, że beneficjentami udziału KDPW w platformie T2S będą przede wszystkim
zagraniczne podmioty działające na wielu rynkach na T2S, dla których dużą wartością jest
możliwość koncentracji płynności w euro dla rozrachunków z wielu rynków na jednym koncie
pieniężnym, przy konieczności poniesienia znaczących kosztów inwestycji przez podmioty
polskie, które w dużej części korzystają z rozrachunku krajowego w PLN.
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3) KDPW uważa, że wprowadzenie waluty PLN na T2S na kilka lat przed wejściem Polski do strefy
euro, pozwoliłoby na łagodniejsze dostosowanie się uczestników rynku polskiego do zwiększonej
konkurencji w strefie euro. Ponadto, w tym okresie polskie banki byłyby głównym dostarczycielem
płynności w PLN, co pozwoliłoby w części zamortyzować tym bankom koszt dostosowań do T2S.

Ustalenia ze spotkania:
1) KDPW:
a) zaproponował perspektywę wejścia na platformę T2S w 2025 r., przy założeniu podjęcia decyzji
o przystąpieniu do tego systemu najpóźniej w roku 2022.
 W 2022 r. powinna nastąpić stabilizacja systemów Eurosystemu po konsolidacji T2, T2S
i TIPS (2022 r.), oraz uruchomieniu Eurosystem Collateral Management System;
 Wprowadzane przez Eurosystem rozwiązania informatyczne powinny również ułatwić
podjęcie przez NBP decyzji odnośnie sposobu wejścia na T2S z PLN (dostosowanie
krajowego systemu SORBNET2 lub wykorzystanie systemu T2 zapewniającego
wielowalutowość);
b) byłby w stanie dostosować się do T2S w okresie 3 lat poprzedzających faktyczne wejście
do strefy euro, w sytuacji gdyby w wyniku przyszłych decyzji Polska wcześniej rozpoczęła
przygotowania do przystąpienia do tej strefy.
2) Ostatecznie uzgodniono dokonanie ponownej oceny zasadności wejścia na platformę T2S z PLN
i EUR w 2020 r., po zapoznaniu się z doświadczeniami rynku duńskiego oraz duńskiego banku
centralnego, który w październiku 2018 r. planuje dokonanie migracji duńskiej korony na T2S.

Dalsze kroki:
1) KDPW, przy konsultacji z przedstawicielami NBP należącymi do grupy T2S NUG_PL, przedstawi
na posiedzeniu Rady ds. Systemu Płatniczego w dniu 29.10.2018 r., prezentację uwzględniającą
opinię uczestników polskiego rynku odnośnie perspektywy uczestnictwa w systemie T2S.
2) KDPW będzie kontynuował projekty, które zmniejszają koszty dostosowania do platformy T2S
w przyszłości, przygotowują rynek do działania po ewentualnym przystąpieniu do T2S,
oraz umożliwiają dalszy rozwój polskiego rynku kapitałowego.
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