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FairCoin
FairCoin este o criptomonedă descentralizată adoptată și folosită în principal de către ecosistemul
FairCoop. Scopul său este de a ﬁ un instrument puternic pentru ecosistem prin asigurarea
independenței față de băncile centrale, instituțiile ﬁnanciare și guverne, datorită tehnologiei sale
interne. În comparație cu alte criptomonede, precum Bitcoin, valoarea sa este stabilă și ajustată
frecvent de comunitate prin consens.
FairCoin nu este doar un mijloc de schimb pentru comunitățile globale și locale cu valori și principii
etice, ci și un instrument cheie pe care FairCoop îsi bazează întregul sistem economic.

Tehnlogia FairCoin
FairCoin se bazează pe o tehnologie inovatoare de tip blockchain, care a fost modiﬁcată în iulie 2017
de la un protocol Proof-of-Stake la un mecanism Proof-of-Cooperation (PoC). Datorită acestor
îmbunătățiri, FairCoin nu doar că necesită mult mai puțină energie, permite tranzacții mai rapide și
oferă o rețea mai sigură decât alte monede bazate pe blockchain, dar introduce și un anumit nivel de
încredere și valori democratice atât la nivel uman, cât și la nivel tehnic. Acesta a fost construit
pornind de la un set de valori etice care sa reducă decalajele economice la nivel regional și global.
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Banii Fiat reprezintă o monedă stabilită ca mijloc de schimb prin legi sau decrete guvernamentale.
Monedele bazate pe blockchain sunt ca produsele de bază, care își creează valoarea din lipsă.

Exemple de utilizare a FairCoin
Există deja multe domenii de aplicare pentru FairCoin și altele noi sunt dezvoltate în continuare. Vă
vom prezenta câteva exemple de utilizare a FairCoin în viața de zi cu zi.
Magazine, baruri și restaurante: Dacă desfășurați una dintre aceste activități, puteți
accepta cu ușurință FairCoin ca plăți pentru produse și servicii. Acest lucru se întâmplă deja în
unele locuri din Europa, în special în Spania și Grecia. Uită-te la lista de locuri care acceptă
FairCoins aici: use.fair-coin.org
Salariul și veniturile: Dacă lucrați pe cont propriu, puteți oferi serviciile și produsele digitale
și non-digitale pe FairCoin prin intermediul instrumentului juridic FairCoop Freedom Coop:
freedomcoop.eu (link-ul este extern). De asemenea, puteți oferi produsele și serviciile dvs.
pentru Faircoins în lumea online. Pentru aceasta, utilizați FairMarket: market.fair.coop (link-ul
este extern) ca platformă de piață online.
Înlocuitorul unui cont bancar: FairCoin, ca parte a ecosistemului FairCoop, susține
independența față de autorități, bănci și intervenția statului. Prin urmare, un portofel FairCoin
poate ﬁ util în mod special pentru refugiații fără documente oﬁciale, care au diﬁcultăți în
obținerea unui cont bancar sau pentru persoanele care doresc să-și minimizeze activitățile în
cadrul sistemului economic actual. Vă rugăm să aruncați o privire la serviciile bancare
alternative ale Freedomcoop: freedomcoop.eu (link-ul este extern).
Economii personale: FairCoins poate ﬁ, de asemenea, folosit ca un depozit de valori și, prin
urmare, ca economii personale. Astfel, economiile sprijină ecosistemul FairCoin și FairCoop
pentru a ridica și a stabiliza prețul la un nivel mai ridicat și pentru a face impactul nostru
economic mai puternic.
Trimiteți și schimbați FairCoins la nivel mondial: Cu FairCoin aveți posibilitatea să trimiteți
bani rapid și ieftin în întreaga lume oricărei persoane care are propriul portofel FairCoin. Dacă
destinatarul are un nod local apropiat, este posibil chiar și schimbul cu alte valute locale /
sociale și monede ﬁat. În cazul în care destinatarul are un portofel FairCoin Mobile instalat,
acesta poate să primească FairCoins direct și să-i convertească cu instrumentul FairToEarth la
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Euro la 10.000 ATM-uri din Spania și la Zloty la 4000 ATM-uri în Polonia prin sistemul Halcash. În
plus, FairCoin poate ﬁ utilizat în 70.000 de magazine și 10.000 de bancomate pentru a ﬁ încasat
prin rețeaua Telepay din Mexic.
Rețelele economice locale: Economia locală este esențială pentru închiderea cercului
economic și este de un real folos pentru oameni să plătească pentru produse și servicii locale în
viața de zi cu zi, fără a ﬁ necesară conversia în alte monede. Prin urmare, piețele stradale locale
și cooperativele (în special cooperativele integrale) care acceptă pe scară largă FairCoin vor ﬁ
importante pentru viața independentă și auto-administrată a indivizilor și a comunităților.
Donații către suporteri: Donațiile pot ﬁ trimise direct proiectelor de
Cultura/Știință/Alimente/Energie/Educație/Solidaritate care acceptă FairCoin ca monedă. Prin
urmare, aceste proiecte se ﬁnanța prin sprijinul donatorilor și poti ﬁ ulterior realizate practic.
Puteți să găsiți asemenea proiecte pe site-ul nostru de la UseFaircoin.
Donații către fonduri FairCoop: Puteți să donați FairCoins către diferitele fonduri FairCoop
(link-ul este extern) a căror redistribuire la diferite proiecte va ﬁ decisă de comunitatea
FairCoop.
Festivaluri și ateliere: Dacă doriți să organizați un festival care să ﬁe în conformitate cu
principiile FairCoop, puteți permite oamenilor să utilizeze FairCoin pentru plata biletelor și
pentru produsele și serviciile oferite în timpul festivalului. Fairpay POS (punctul de vânzare),
FairToEarth și cardurile sunt instrumentul potrivit pentru acest lucru. Dacă conduceți un atelier
sau un curs care se referă la economia alternativă, educația alternativă, cooperativismul
integral sau alte subiecte similare, puteți accepta și FairCoins ca alocație sau donații de la
participanții dvs.

FairCoin FAQ
Cum a pornit FairCoin
Cine deține FairCoins azi
Unde pot vedea sumele per adresă

Cine întreține FairCoin
Care este inovația modelului Proof-of-Cooperation
Cine operează nodurile CVN

De ce exista mica taxă pe tranzacție
Trebuie să plătesc impozit pe FairCoin
De ce rata de schimb pe piețele online este mai mică
Unde merg banii cu care cumpăr de la getFairCoin

Care este rolul administratorului de lanț FairCoin
Cum pot deveni administrator de lanț FairCoin
Nu au administratorii de lanț prea multă putere
Unde și când are loc adunarea

De ce ați ales tehnologia blockchain
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Cum sunt gestionate atacurile
Există vreun risc ca nodurile CVN să ﬁe atacate pentru a întrerupe blockchain-ul
Modelul PoC-Blockchain necesită ca 70% din nodurile CVN să ﬁe online, ce se întâmplâ dacă
acest procent nu poate ﬁ atins
Este posibil să ﬁe bifurcat blockchain-ul FairCoin

Ce se întâmpla daca un nod CVN cedează
Cât de reziliente sunt nodurile CVN

Cum funcționeaza validarea semnăturii
De ce e imposibilă dublarea plăților
Ce este un FASITO
Ce scheme de semnătură digitală sunt utilizate

Documente FairCoin
FairCoin White Paper https://chain.fair-coin.org/download/FairCoin2-white-paper-V1.1.pdf
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