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Mythes en misverstanden!
Banken vervullen een aantal
vitale en essentiële functies in
onze economie. Ze zijn
onmisbare schakels in het
betalingsverkeer.
Daarnaast
ver-strekken ze krediet en zijn
in die hoedanigheid ook geldscheppende instellingen. De
processen van kredietverlening
en
geldschepping
worden
echter
vaak
niet
goed
begrepen. En dat leidt weer tot
misverstanden en complotverhalen. Zozeer zelfs dat
acteursgroep De Verleiders en
Stichting
Ons
Geld
het
onderwerp via een burgerinitiatief op de agenda van de
Tweede Kamer wisten te
krijgen. Als gevolg van de
discussie aldaar is besloten dat
de Wetenschappelijke Raad
voor het Regeringsbeleid ons
geldstelsel gaat onderzoeken.
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Voor wie is dit boek?
Heb je "Dit kan niet waar zijn" van
Joris Luyendijk gelezen?
Las je "Door de bank genomen"
van George van Houts? Lees dan
ook dit verhelderende boek van
Ewoud Jansen.
Lees verder op de volgende pagina ->
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Over Ewoud Jansen:

Discussie is prima. Maar graag op
basis van een juiste weergave van
hoe het huidige stelsel echt
werkt en niet vanuit duistere
complotverhalen. Dit boekje is
bedoeld om een aantal mythes
en misverstanden die rondom
geldschepping
en
kredietverlening breed leven weg te
nemen.

“Eén van de belangrijkste
redenen dat mensen in een
stuip schieten wanneer ze horen
dat banken geld kunnen
scheppen, is dat ze denken dat
banken dit geld gratis ten eigen
bate kunnen gebruiken.”
“Dit boek is bedoeld voor
iedereen die wat verder wil
kijken dan de op het internet
rondzwevende samenzweringstheorieën en wél wil weten hoe
het geldstelsel werkt.”

Ewoud Jansen heeft economie
gestudeerd aan de Universiteit van
Tilburg en is als docent en
coördinator
internationale
samenwerking verbonden aan de
opleiding International Business &
Management Studies van Fontys
Hogescholen in Eindhoven. Hij
heeft enkele studieboeken op het
gebied van Finance & Accounting
gepubliceerd. Ook schrijft hij
regelmatig opiniebijdragen voor
diverse websites en kranten.

Wilt u een recensie-exemplaar ontvangen of een afspraak met de auteur maken?
Bel met Jan-Willem Gerth, 06 2370 2947 of mail naar info@uitgeverijvanbrug.nl
Uitgeverij van Brug · Nijkerk · 033 – 246 22 52
www.vanbrugboeken.nl

