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Mladí v Německu vyvinuli měnu
Mariana Schroeder | Příspěvek pro Křesťanský vědecký monitor
PRIEN, NĚMECKO – Není to myšleno jako protest proti nové evropské měně. A pro centrální
banky to není žádný otřes. Avšak jisté je, že dospívající v Prienu, malém městečku na jihu
Německa, uvedli v život novou regionální měnu.
Chiemgauer (vyslovuje se kímgauer a název je zvolen podle hornatého kraje Chiemgau blízko
rakouských hranic) je výtvor šesti dospívajících děvčat a jejich učitele, kteří zavedli tuto měnu jako
podporu místní stagnující ekonomiky. Jejich sedmiměsíční experiment se směnkami v hodnotě více
než 50 tisíc dolarů, které se směňují z ruky do ruky a jejichž oběh se rozrůstá měsíčně o 10 %,
vypadá jako úspěch. Slouží také jako lekce v pochopení skutečné hodnoty peněz.

NE EURO: Majitelka obchodu Julia Kollmannsberger je
jednou z 80 obchodníků v německém Prienu, kteří
akceptují místní regionální měnu, chiemgauery.
EROL GURIAN
"Snažila jsem se vyrobit jednoduché směnky, aby jejich tisk nebyl moc drahý, ale zároveň
dostatečně složité, aby se nedaly padělat," říká Anna Seibt, šestnáctiletá návrhářka nových směnek.
Chiemgauery jsou vydány v hodnotách 1, 2, 5, 10 a 20. Každá směnka má sériové číslo a dvě
signatury. Bezpečnostní proužek chrání před paděláním a duhové kolky oznamují dobu platnosti
těchto nových peněz.
Chiemgauery vymyslel Christian Gelleri, středoškolský učitel soukromé Waldorfské školy v Prienu.
Pan Gelleri se již dlouho zajímá o peněžní systémy. Pomáhal zavést model regionální měny
Bernardu Lietaerovi, belgickému autorovi a peněžnímu expertovi žijícímu v USA.
Myšlenka alternativní místní měny pro region se zrodila, když Gelleri přednášel o tomto peněžním
konceptu svým středoškolským studentům.
"Chtěl jsem model vyzkoušet s mými studenty zde na škole," říká Gelleri. "Oni pak chtěli proměnit
teorii v praxi."
Pod Gelleriho vedením skupina šesti dospívajících dívek navrhla a vytiskla chiemgauery a dala je
do oběhu.
Od doby, kdy byly před sedmi měsíci zavedeny, cirkuluje téměř 50 tisíc chiemgauerů v hodnotě cca
58 tisíc dolarů. Balíčky převázané gumičkou obsahují 50 chiemgauerů rozdělených podle hodnot a

jsou k dispozici ve Waldorfské škole a na několika dalších místech v Prienu. Kdo je potřebuje,
zaplatí 50 dolarů za balíček a utratí je v místních 80 obchodech přijímajících chiemgauery.
Obchoduje se s kávou, potravinami, oblečením. Nedávno se zaregistrovala indická restaurace.
"Chiemgauery byly zavedeny proto, aby se udržely peníze zde v regionu," říká Julia
Kollmannsberger, která vlastní v Prienu místní tržnici a s přijímáním chiemgauerů okamžitě
souhlasila. "Naším záměrem je prodávat produkty zde vypěstované nebo vyrobené... Proč kupovat
jablka z Nového Zélandu, když můžete mít jablka z farmy támhle dole?"
V jejím obchodě jsou k dostání jablka, brambory, domácí sýry a uzenky, ale také tradiční umělecké
a řemeslné výrobky z okolí. Aktuálně odhaduje paní Kollmannsberger, že 5 až 10 procent prodeje se
uskutečňuje v chiemgauerech. Ke konci dne spočítá vydělané chiemgauery a předá je studentům.
Chiemgauery jsou směněny za eura, ale odečte se pět procent: dvě procenta jdou studentům na
jejich administrativní náklady spojené s projektem; tři procenta jdou do některé místní charity podle
obchodníkova výběru. Zbytek je převeden na obchodníkův bankovní účet. Uvedených pět procent
je daňově odečitatelných.
"Rádi si necháme strhnout 5 %, protože víme, kam jdou. Podporuje to místní instituce," říká paní
Kollmannsberger. Dodává, že to má i propagační efekt a že mnoho místních občanů dává přednost
obchodům, ve kterých mohou platit chiemgauery.
Obchody prosperují navzdory ekonomickému propadu, který je pociťován v celém Německu, říká
Herbert Riffel, majitel restaurace Alpenblick a nováček v tomto projektu. "Líbí se mi ta myšlenka.
Je to dobré pro komunitu a přivádí to lidi blíž k sobě."
Jak se rozvíjí oběh nových peněz a roste počet obchodů, kde jsou přijímány, další komunity se
začínají zajímat. Christianu Gellerimu napsalo již třicet měst žádost o pomoc při zavedení
podobných projektů.
"Chiemgauer není konkurence euru," říká Gelleri. "Euro je důležité pro Evropu, ale nenaplňuje
všechny potřeby všech Evropanů - takže ideou bylo vytvořit doplňkový měnový nástroj, který
[regionální] potřeby naplňuje."
Podobné programy se možná již brzy rozjedou ve venkovském regionu Bavorské Švábsko, nebo
v komunitách na březích jezera Constance. Studentky, které program uvedly v život, mají ještě dva
roky do maturity a již zahájily výukový program pro ty, kteří budou v projektu pokračovat.
Staženo 25. 7. 2007 z http://www.csmonitor.com/2003/1030/p12s02-wmgn.html?entryBottomStory
Z angličtiny přeložila Stanislava Veselková.

