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Vores penge i vores bank Ole Bjerg Hent PDF Nationalbanken blev grundlagt ved en pengereform i 1818,
som en reaktion på, at den enevældige konge havde skabt alt for mange papirpenge. Nu 200 år efter har vi

brug for en ny pengereform, som en reaktion på, at bankerne har skabt alt for mange elektroniske kontopenge.
Nationalbanken er det knudepunkt i økonomien, hvor den demokratiske stat og det private finansielle system
er bundet sammen. Nationalbanken har det juridiske mandat til at administrere pengevæsenet. I de seneste 40

år har Nationalbanken primært set sin rolle som fødselshjælper for de private bankers produktion af
elektroniske kontopenge. Hvis vi demokratisk vil styre pengevæsenet i en bestemt retning, er Nationalbanken
den knap, vi skal skrue på. Det har man gjort masser af gange tidligere i historien, og det kan vi gøre igen. I
Vores penge i vores bank giver Ole Bjerg et bud på, hvordan vi kan håndtere nutidige finansielle kriser ved at

opdatere Nationalbankens monopol på at skabe penge til det 21. århundredes digitale økonomi.
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