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LIBRA BEZ WSPARCIA PAYPAL
PayPal wycofuje się z prac nad kryptowalutą Libra zaproponowaną przez Facebooka - podał serwis
Cnet, według którego decyzja ﬁrmy podkreśla wagę wyzwań, przed jakimi stoi ambitny projekt
globalnej kryptowaluty koncernu Zuckerberga.
"Pay Pal podjął decyzję, aby na chwilę obecną zrzec się dalszego udziału w stowarzyszeniu Libra
Association i skoncentrować się na rozwoju w ramach naszej obecnej misji i priorytetów bzinesowych
wynikających z działań na rzecz demokratyzacji dostępu do usług ﬁnansowych w społecznościach
wykluczonych" - oświadczyła rzeczniczka ﬁrmy Amanda Christine Miller.
Przedstawicielka PayPala nie podała powodów, dla których ﬁrma podjęła decyzję o wycofaniu się ze
stowarzyszenia koordynującego prace nad kryptowalutą Facebooka. Podkreśliła jednak, że gigant epłatności wspiera cele działalności Libra Association i będzie kontynuował współpracę z Facebookiem
w ramach innych działań.
Libra, która do rąk użytkowników według Facebooka ma traﬁć w 2020 roku, spotkała się z krytyką
regulatorów i polityków z całego świata. Obawiają się oni m.in., że globalna kryptowaluta Facebooka
może być w przyszłości wykorzystywana do prania brudnych pieniędzy i innych działań przestępczych.
Jednocześnie, jak pisze dziennik "Wall Street Journal", wycofanie się z prac nad Librą rozważają inne
ﬁrmy ze świata usług ﬁnansowych, takie jak operatorzy kart płatniczych Visa i Mastercard.
Londyńska gazeta "Financial Times" z kolei informuje o pytaniach, jakie Komisja Europejska
skierowała do Facebooka i Libra Association w związku z potencjalnym ryzykiem, jakie projekt
kryptowaluty niesie ze sobą w dziedzinie stabilności ﬁnansowej, walki z procederem prania brudnych
pieniędzy, ale również ochrony prywatności użytkowników.
Według "FT" kwestionariusz z pytaniami, który został wysłany do obu podmiotów w ubiegłym
tygodniu, ma pomóc Unii Europejskiej w stworzeniu odpowiednich regulacji względem projektów
takich jak Libra.
W ubiegłym miesiącu, jak przypomina dziennik, szefowie tego projektu uczestniczyli w wysłuchaniu, w
którym udział brało również 26 przedstawicieli banków centralnych z wielu krajów świata. W sierpniu
natomiast organy antytrustowe UE skierowały do osób odpowiedzialnych za realizację projektu Libry
pytania o to, czy kryptowaluta Facebooka nie stanie się zagrożeniem dla konsumenckiej wolności
wyboru.

