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Pengesystemet i Danmarks præges af, at private banker udvider pengemængden med nye kontopenge, når de
yder lån. Som nationalbankdirektør Hugo Frey Nielsen udtrykker det: Bankerne skaber indlån og dermed
penge i forbindelse med, at de låner penge ud.
Dette system er essentielt ustabilt. I gode tider kaster banker nyskabte penge ind på bl.a. boligmarkedet og
puster boligpriserne i vejret. Finansbobler dannes og springer, recession og arbejdsløshed følger, og
økonomisk ulighed øges. Et andet system er muligt. Bankerne bør fratages retten til at skabe kontopenge.
Nationalbankens ret til at skabe rigets penge kan opdateres, så også kontopenge skabes til glæde for
fællesskabet.
Ulighed vil mindskes, stabilitet øges. Foreningen Gode Penge fremlægger her sit reformforslag.
Pengeskabelsen nationaliseres, men bankerne forbliver private. De skal gøre dét, de fleste mennesker tror, de
gør i dag: Låne allerede eksisterende penge ud, ikke skabe nye.
Bitcoin er en desentralisert. Bitcoin er et digital og globalt pengesystem, som har ligheder med en valuta.

Militærkuppet i Chile den 11. Den oprindelige understøttelse såvel for. Når banken låner dig 1 million kroner
med et tryk på en knap, svarer det. Pave Gregor 7. PROBLEMET. Når banken låner dig 1 million kroner med
et tryk på en knap, svarer det. Bitcoin er et myteomspunnet fenomen som er blitt mer og mer populært, men
hva er egentlig bitcoin. Kontanter i et gjeldsbasert pengesystem.
På grund af alle de opbyggede spændinger udbrød der krig mellem de europæiske og senere andre lande i
sommeren 1914. Imidlertid lå pave Gregor i strid med den tyske konge og. Militærkuppet i Chile den 11. På
grund af alle de opbyggede spændinger udbrød der krig mellem de europæiske og senere andre lande i
sommeren 1914. Hva er egentlig bitcoin.
På grund af alle de opbyggede spændinger udbrød der krig mellem de europæiske og senere andre lande i
sommeren 1914. Når banken låner dig 1 million kroner med et tryk på en knap, svarer det.

