•

Główne uwarunkowania związane z wdrożeniem systemu T2S przez Eurosystem
– Kluczowe depozyty europejskie ze strefy euro przystąpią do T2S, niewiadomy status Grecji i
Estonii (problemy prawne). Nie przystąpią do T2 wybrane rynki spoza strefy euro:
•
•

brytyjskiego, irlandzkiego, szwedzkiego, polskiego, czeskiego i bułgarskiego (kraje UE)
norweskiego, islandzkiego

– Eurosystem zdeterminowany do wprowadzenia projektu zgodnie z planem
– Ustalenie finalnego harmonogramu wdrożenia T2S do końca 2012 r. po ocenie:
•
•
•

wyników Feasibility Aseessment,
ustaleniu grup migracji,
zakończeniu wyników prac nad harmonizacją rozrachunku cross-CSD

– Brak innych walut poza euro dopuszczonych do rozrachunku na T2S od początku projektu
(korona duńska od 2018 r.)
– Projekt bardzo złożony o rozbieżnych interesach różnych grup uczestników projektu

•

Ryzyka biznesowe wynikające z Umowy Ramowej realne do oceny nie wcześniej
niż w czerwcu 2015 r. , po migracji pierwszej fali depozytów.

•

Potencjalne terminy weryfikacji decyzji KDPW o uczestnictwie w T2S:
–
–
–
–

Czerwiec 2015 (I fala migracji),
Lipiec 2016 (III fala migracji)
Ogłoszenie terminu wejścia Polski do strefy euro
Istotna zmiana otoczenia rynkowego związana z konkurencją ze strony zagranicznych CCP oraz
zwiększoną aktywnością polskich uczestników zagranicą
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• Zwiększenie konkurencji zagranicznej na rynku polskim w wyniku wdrożenia
T2S, EMIR i CSDR
• Główne czynniki konkurencji pomiędzy depozytami
– Koszty rozrachunku krajowego
– Efektywne linki DvP
– Usługi dodane świadczone przez depozyty :
• Obsługa zdarzeń korporacyjnych
•
•
•
•

Pożyczki papierów wartościowych
Repo
Zarządzanie zabezpieczeniami
Obsługa podatkowa (konta omnibus)

• Zwiększenie priorytetów /implementacja do strategii KDPW projektów:
– Harmonizacja rozwiązań rozrachunku pod kątem T2S (komunikaty ISO 20022, typy i kody
operacji, statusy aktywów)
– Standaryzacja i automatyzacja zdarzeń korporacyjnych, obsługa „CA on flows”
– Utworzenie tanich i efektywnych linków DvP w euro w oparciu o TARGET2
– Wdrożenie usług dodanych zgodnie z potrzebami polskiego rynku i uwarunkowaniami
konkurencyjnymi
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