
Kedves Olvasó!

Amivel most találkozol, az egy rövid kivonat. Ha elnyerte az

érdeklődésedet, akkor olvasd el a folytatását is.

Közösségünk elhatározta, hogy az egymás közti cserére egy új csereeszközt

(pénzt) vezet be. Történelmi tapasztalat, hogy ez azért jó, mert olyan

cseréket is lehetővé tesz, amelyek az éppen akkor használatos pénz

hiányában nem jönnének létre. Magyarul: ha most nincs forintod, euród,

lejed, attól még szert tehetsz olyan dolgokra, amikre szükséged van.

Nagyon fontos, hogy ennek a „mi pénzünknek” az értéke stabil legyen. Ezt

közösen tudjuk elérni.

A stabilitás egyik feltétele, hogy sok áru és szolgáltatás legyen kapható a

„mi pénzünkért”.

Ehhez Te is hozzá tudsz járulni azzal, ha a számodra feleslegessé vált, de

még használható dolgaidat, szabad termelési, vagy szolgáltatási

kapacitásaidat a mi piacterünkön, a CoverMarketen hirdeted meg. A másik

feltétel, hogy szavazatainkkal jó irányba befolyásoljuk a „mi pénzünk”

értékét. A mi pénzünk értékét ugyanis mi határozzuk meg, folyamatosan a

szavazataink által. Ez egy olyan szavazás, amelyben felhasználhatod az

ajándékba kapott előjegyzett coinjaidat, vagy ha nincs ilyened, akkor

vásárolhatsz majd (2022. nov. 29. után) a közösség tagjaitól, illetve

hamarosan a cointőzsdéken a CoverCoinjainkból, mert ezekkel vehetsz

részt a szavazásban. Egy szavazat egy ilyen coinba kerül. Többször is

szavazhatsz naponta. Egy coinunk e sorok írásakor 6-8 forint között mozog.

Nem mindegy, hogy mihez kötjük a „mi pénzünk” árfolyamát.

A bitcoin elinflálhatatlan, mert véges mennyiség kibocsátása lehetséges

belőle. Ennek ellenére nagyon ingadozó az árfolyama. Ilyen csereeszközt

nem szívesen használ senki sem, különösen a nagyobb értékű dolgok,

vagy a halasztott fizetés esetén. Ezért kísérletezünk május óta egy olyan

mérőszám („index”) létrehozásával, aminek segítségével kiküszöbölhetjük

azt a nagy ingadozást, amit a Bitcoinnál tapasztalhatunk (vagy akár a többi
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hasonló eszköznél is). Ehhez az indexhez fogjuk kötni a „mi pénzünk”

árfolyamát.

A kísérlet eddig sikeres. Azt láthatjuk az elért eredményekből, hogy még

az időközben jelentősen megnőtt inflációt is sikerülhet legyőzni ezzel a

módszerrel.

További részleteket a második részben olvashatsz.

A szavazáshoz nyereményjáték is kapcsolódik, amelynek során naponta a

legügyesebb, legjobb eredményt elért szavazó 1000 USD értékű coint kap

majd díjazásul, míg a befolyt coinok szétosztásra kerülnek az aznapi

szavazásban résztvevők között.

Kalandra fel! Várunk Téged is! Szavazz a közösségi pénzünk optimális

árfolyamalakításáért!
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