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TAS FULLHALTIGT
HUB, JV$ handskriftssamling

Senatens förslag att skiljemyntet må utmyntas fullhaltigt, torde hafva
sin hufvudsakliga grund der att, då upphäfvandet af tvångskursen å
det Ryska skiljemyntet begärdes, det ansågs för passande, att tillika
inställa gångbarheten i landet af alit underhaltigt silfverskiljemynt.

Principielt kan det också anses för vigtigt, att alit silfvermynt skall
vara fullhaltigt i ett land, der endast metalliskt mynt är lagligt 10
betalningsmedel.

Denna åsigt har i nyare tid blifvit följd i de länder, i hvilka en reform,
af myntväsendet förekommit.

Genomförandet har dock två olägenheter:
1 :o Uppstår i följd af den relativt högre myntningskostnaden en

förlust på utmyntning af små valörer;
2:o Blifva dessa mynt afringa valör genom sin litenhet obeqväma för

cirkulati onen
Deremot måste det medgifvas, att underhaltigt skiljemynt med fördel

kan i utiandet eftergöras1 och importeras. 20
Enligt den för Finland gällande myntlag skall silfvermynt af 72:de

profvet utmyntas i stycken af 75, 50 och 25 penni. Hittilis hafva dock
endast 50 och 25 pennistycken blifvit slagna, emedan tid saknats att slå
det för rörelsen obehöfiiga 75 pennistycket.

Skulle det stadgas, att skiljemyntet skall utmyntas fullhaltigt, kunde
detta väl utan svårighet tillämpas på 50 pennistycket.

Men då önskvärdt är, att 25 pennistycket skulle utbytas mot ett mynt
å 20 penni, emedan detta senare har en decimalsliqvot af 100, så blefve
20 pennistycket till volymen alltför litet, än det icke finge legeras med
en större tillsats af koppar. 30

1 min tanke vore det derföre skäl att inskränka fullhaltigheten till 50
pennistycket, ehuru äfven denna förändring torde kunna öfverlemnas
åt framtiden. Ty faran för eftergörning är icke stor vid en antaglig
cirkulation, af 1 1/2 miljon mark i silfverskiljemynt.

Till stöd för det anförda kan tilläggas att, så vidt jag känner:
— i Frankrike, Spanien, Portugal och Sverge alit silfvermynt utmyn

tas fullhaltigt;
— Likaså i Belgien till och med 3/4 France, i Schweitz till och med 50

centimes, i Holland till och med 50 cents, i Norrge till och med 1/5
Specie ( 24 s. .); i före> d<etta> Sardinien till och med 1/2 Lire 40

Det sämre Tyska skiljemyntet är en verklig Billon, innehållande
finsilfver under 50 procent. Sådant mynt såsom äfven underkastadt
förfalskning finner förkastas af teonn.
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50
Senatorn Snellman — förordnade att Kronolänsmannen Bernefelt,
derest sådant ej redan skett, skulle af Guvernören i Wiborgs län ställas
under laga tilltal; egande Guvernören dessutom uppmana Bernefelt att
till vederbörande åboer genast återbetala det orättmätigt uppburna
utmätningsarvodet, hvilket hon såsom förvaltare af egendomen i ingen
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händelse egt dem affordra; hvarhos Guvernören, enligt Senatorns
tanke, borde inkomm mcd upplysning, huru stor förtust de åboer, hos
livilka utmätning af Bernefeit verkställts, derigenom lidit.
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10 Högädle Herr Senator och Riddare!

För den af Herr Senatorn mig tilisände uppsats, i anledning af
Kejsertiga Senatens underdåniga hemställan om fullhaltigt skiljemynt,
fär jag frambära min tacksägelse samt tiliika meddela att densamma
blifvit i original till Finansministern i Kejsaredömet öfverlemnad.

Utgången af denna fräga beror naturligtvis hufvudsakligast pä det
yttrande Finansministern i ärendet afgifver, och önskar jag uppriktigt
att densamma mätte1 blifva på ett Iyckligt sätt löst och derigenom den
för hela Finland sä vigtiga myntreformen vinna ytterligare styrka.

20 Mcd fuilkomiigaste högaktning har jag äran vara
Högädle Herr Senatorn och Riddarens

Odmjukaste tjenare
Alex: Armfelt.

S:t Petersburg den 14/26. Maj 1866.
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30 IRA, Senatens arkiv

Senatorn Snellman, som yttrade sig skriftligen, — ville hos Hans
Kejseriiga Majestät underdänigst hemstälia, det Hans Kejserliga Ma
jestät täcktes Nädigst besluta:

att från och med år 1867. tuli på varor, som från landet utföras, skall
upphöra, äfvensom att utförsel skall utan ali inskränkning tillåtas af
alla siags varor, likväl sälunda sett Hans Majestäts Nådiga förbud mot
utförsel af ryskt skiljemynt af sjuttionde andra profvet fortfarande skall
gälla till efterrättelse.

40 Ofverlemnande Senatorn underdänigst till Hans majestäts Höga
afgörande, huruvida nägon inskränkning i denna exportfrihet tiliäfven
tyrs må päkallas för en eller annan frän Kejsaredömet till Finland
importerad vara.

Denna hemstäiian stödde Senatorn hufvudsakiigen derpä, att ali tuli
pä den inhemska exportvaran utgör en direkt skatt pä produktionen

och pä densamma verkar nedtryckande. Ty derigenom beskattas1 icke
nägon redan gifven förmögenhet elier inkomst, utan endast producen
tens företagsamhet och arbete, emedan det icke sälian inträffar, att han
producerar rned iånade medei, och det beror af konjunkturen, om

50 försäijningspriset förmär betäcka den pä varans produktion använda

kostnaden eller den derpä lagda skatten. Det sistnämnda gäller äfven

exportörens verksarnhet, då den möjliga vinsten af exporten icke alltid
kan pä förhand beräknas, utan tvärtom exporttullen kan komma att

öka en förlust på företaget.
Dessa förhäiianden verka här i iandet mest nedtryckande pä expor


