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Chiemgauer – Németország 

• Cél: helyi gazdaság, oktatás, kutatás fejlesztése, 
fenntarthatóság 

• 2003 – Chiemgauer Regional Association 

• 2007 – Regios Co-operative (Regios eG) 

– Chiemgauer gazdasági ügyeinek irányítása 

– További (4) regionális valuták elszámolásának lebonyolítása 

– Mikrohitelezés euróban és regionális helyi pénzekben 

• 2011 végéig 275 vállalkozásnak összesen 1 400 000 
€ mikrohitel 

• Regiocard – elektronikus fizetéshez 



Chiemgauer – Németország 

Euró fedezet – 1:1 átváltási arány 

2%-os „pénztartási illeték” negyedévente 

Tagsági és visszaváltási díj egy része (összeg 3%) 
önkéntes szervezeteknek megy 

 



Damanhur gazdasága 

• 1975-ben alapult federáció célja 

a függetlenedés és természettel 

együttműködő élet kialakítása 

• Lakók 3 kategóriája (A, B, C) 

• 60 vállalat egy konzorciumon 

belül 

• Tevékenység: üvegáruk, 

festészet, szobrászat, 

agroturizmus, számítógépes és 

informatikai tanácsadás, 

könyvkiadás, terápiás 

kutatások, és öko-építészet 



Damanhur gazdasága 

 

• Diverzifikált munkák 

elsajátítása 

• Spiritualitásnak meghatározó 

szerepe van 

• Egyéni vagyon megosztása a 

közösséggel 

• Önkéntes munkák 



Credito 

• Ami nem tilos az szabad  Credito (kamatmentes) 

• Euró-Credito 1:1 árfolyam 

• Jelenleg készpénz formájában létezik, de tervezik 

elektronikus pénz kibocsátását is 

• Környékbeli vállalkozók Credito 1/3-át forgatják 

vissza a közösségbe, többit beváltják 

• Üzletszerű gazdasági tevékenység után 20 % adó 

• Helyi adót nem lehet vele fizetni 

• Credito forgalma csökkent az utóbbi években 



Duális Pénzrendszer Svájcban: A WIR  

• Cél  KKV közötti kereskedelem serkentése 

• Saját devizakód (CHW) 

• 1934 WIR Szövetkezet 

• 16 tag  2200 tag; 60 ezer vállalkozás, 30 ezer 

magánszemély 

• „kölcsönös elszámolási kör” 

• 1936 óta Svájci Bankfelügyelet ellenőrzi 



WIR 

• 1998 – WIR Bank (WIR hitel – min. kamat; kizárólag 

számlapénz, svájci frankkal egyenértékű) 

• Adó és közszolgáltatások fizetésére nem alkalmas 

• Termékvásárlás (ingatlan), üzleti kiadások, 

tőkeberuházások, személyes kiadások, 

munkavállalók fizetése 

• 2010 – WIR forgalom Svájc GDP-jének kb. 0,32% 

• James Stodder – WIR-nek anticiklikus hatása van 

Svájc gazdaságára nézve 
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