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1 §•

'wr ' '
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- - J.v n 'nuiiiia»-*Med penningar i sorstar mari , ett ting, hvilket, sasom aII-
"JjTJL mant bytesmedel ? 'till betalning sor alt annat saljbart
'kan lamnas och;; srivilligt emottages. . En ; vara-, 'betraktad;' t
dess 'sun&ion sasom allmant bytesmedel (penningar), skiljes i
detta begrep isran varor mot hvilka den tjtriar till utbyte;
ehuru den asven under sin beltiimmelse till bytesmedel bibe-
haller naturen as en .vara, sa att dess' relativa vlirde, likasom den sistnamdes, kan stiga och'salla; Penningar iiro der-
sore ingen absolut mattstock pa varors varde, men en relativ
Jemnsorelse-Vchikel till bestammande as deras pris.

2§,

Genom behosvet, as erilUtjemnsdretsegrimd och ett antage-
ligt i genvarde vid Warors : utbyte , och as, ett varde-tecken, , sor
att derester kunna' berakna vardet as h'vilken t sormogenhet
som haldst, ■ hasva- en . eller slere varor i borjan,t genom ' all-
manna bruket blisvit antagne till allmant bytesmedel (pen-
ningar). Ett utbyte as penningar emot varor heter Kop
och Salu, ■'

'

3 §,:

En vara sor att sasom allmant' bytesmedel j upsylla nys-
niimde sunstioner, maste aga slere nodige egenskaper, isyn-
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nerhet,natt. liimna sakerhet cm ett medsoijande sullsc genvsirde
at emottagaren, och aga vig!iet sor begagnande till varu-
omsattningen. Genom bruket as de adla inetallerna vinnas
husvudsakligen dessa andamal, hvarsore de ock hos Civilise-
rade Nationer dertill blisvit begagnadej Men da det ar ett
vigtigt soremal sor allmanna Hushallningen, att genom en
tjenlig atdelning uti stycken, vinna beqvamlighet sor
omsattningen, och tillika en latt dsvertygelse och sakerhet,
att uti hvarje ,stycke erballa Metall as en vrss mangd och
sinhet, har- man , vanligen; i alla, Lander updragit |at Regerin-
gen,'sasom hogßa , upsynings Magten i ■ Ekonomi-mal, rattighe--
ten att derom sorordna»\, Myntvasendet ar saledes en Ekono-
misk inrattning, och utmyntningen , en Politi-anstalt till Under-
satarnes beqvkoilighet, sor . hogsta sakerhet .Ikull updragen ,at
Regeringen, som ; dersdre icke bor hetrakta den samma sasotu
ett manopql,medel till vinst. 0 .-..j itiai

4 §..i*'

Metall-mynt ar ett stycke metall, till vigt och sinhet
och korn) sdrdelad och bestamd ester en saststald grund,.

kallad 'Myntsot, och a Statens vagnar sorsedt med ett asatsc
authentikt" miirke ' (Pragel) till betyg 1 pa dess halt ? och vigt,
Metall mynt ' ar saledes en godkand vara , som i prageln asc
emottagaren lamnar * Statens garantie om sakerhet, att ,i myn»
tet erhalla 1 metalL till en viss 'inangd ocH sinhet,. «'■

:i xj°-

5 §.

Prageln ar dersore ett nodvandigt vilkor sor ett as Stas
ten erkandt mynt, och den borde i allmanhet kiinda slorhets
inatt och latt begripliga sordelningar deras, utmarka. myntets
bade quantitet och qualitet; t, ex, Ett unce . sint Silsv. med

y ' 'll r
TV tillsats.

.
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6 §.

, Varor, med undantag as priiglad metall, da de till ut-
byte nyttjas ''och enligt deras 0 agande '■ och !} vid osverlataudet
wedsoljahde' Varde' emottagas, kallar 1 Gr. J v.l [ l Soden', i' en an-
nan mening och oegenteligt, VVaru - m.ynt. De osversora
val vid osverlatandet ett genvarde, raen sakna prageln, s-om
innebar Statens garantie dersore,;'-s ; Ui'

7 §.

" Alia • andra slags bytesmedcl, som innebara en invisnmg
■pa'pm'en ej s vid ! osverlamnandet medsora , ett ,reelt.r,varde ,;aro
icke egenteligen ; mynt utan Credit- Inrattningar, • och • erhalla
srtt vlirde as den med dem . so!jande mer eller, tmindre; grun-
dade bsvertygelsen hos Einottagaren, att han lor dem kan er-
balla' verkelig Valuta, och denna 6sver.tygelsei griandax, sig i
allmanhet pa deras agande hypothek. irrl[ ;• vhi:

8 §•

Sasom hypothek, sor Credit-Inrattningar, kan lig-
ga en sond i metall-mynt, Fastigheter, Ra metall eller va-
ror, eller en :blott :sorsakran as :en Regering ,

at Stander el-
lers och as private, att sramdeles erhalla betalning; Ja! i till
ock med blotta invisningar > lydande pu. nagot llag .as nyss-
namde hypotheker. ; v \. * ' Iht ■

9,5.
‘ Deras upkomma ; slere stags Credit-Inrattnlngar, ./sasora

'Banker, VVaxel- och Lane-Contor^Discoriter^'Lombarder och
Assistencer m. fl. j .och deras i omlopp biagte 1 Invisningars
varde bestaimnas as hypothekets verklighet och belkassenhet,
as mojligheteu och vigheten sili atkomllen deras.
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10 §.

j Penningar, ":utari.reelt;,varde,; och utan invisning dera
med besttimd ; betalnings-tid, s ort och betalningssatt, aro'. ett i 1
omlopp bragt Nodmynt, som likval . genom behosvet, 'och i
brist as annan tillgang pa bytesmedel sor Waru omsaitningar,
kan hallas i omlopp. De slesta Stater hasva nagon 'gang be-
gagnat denna utvag; Och dessa penningars varde bestammas,
naßan ester samma grunder som,enlkiltas Credit, as det stor-
re eller mindre hopp man ager, alt snart se dem med verke-
ligt mynt realiserade, i Lopa Stats - Obligationer med vanlig
ranta s och man tillika har lakerhet hos ; utgisvaren, i att { den
bestandigt kan t utga, uppehallas,.de:derigenom uti varde; ar
tillika en Amortissements sond anslagen till Capitalets sramti-
da asbetalning och samma sond i dertill verkeligen, anvandes',
stigadle annu mer i varde sinnes ingendera ar det;

- blott
behosvet eller tvangs medel, kunna ,satta-_ dem i omlopp,
och de Ikola anda salla under det dem asatta varde.

11 §.

*' Silsver ar en vara as relativt varde; j detta , varde okas
genom ett:utvidgadt bruk; och*,siorreiescersragan;, d.r a, Sils-
vers bruk till mynt har sorokat dessr varde,; , Ett sorokadt
bruk deras till njutningsmedel , hojer asven dess :varde sasom
mynt. Genom en' sdrokad massa och liittare tillgang"pa Sils-
ver' minlkas dess relativa varde, dock icke pa samma satt,som en sdrokad tillgang. pa sungibla varor saller deras pris,
Dessa .s3ra.ndgpgar'M

uti . Silsrets relativa ,varde sasom metall,
tir ajsyen det mynt underkastadt, som deras • blisvit pragladt,
bvarlore icke heller Silsvermiynt'utgor 1 nagon' sor | altid ber
slamdt. mattslock pa varors varden. _

"

:
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12 §.

: Silsver - myrit ar en soradlad vara. och i sorm as-mynt
tjenligare till ,sitt andamal, att sasom; bytesmedel besordra
vighet och . sakerhet i' handel. Silsver sar saledes genom
myntningen, utom sitt agande metalls varde, annu ett okadt
• ett soradlings-varde; hvilket .varde, genom den iallmanna
rorelsen deras beraknade sakerhet och nytta, bestammes.

13 §.

u Slaglkatt, en. asgist, som 'sor metallens Loyering, asdel-
ning och pragling till Myntherren erlagges, ar till ' sin princip
icke obillig. :iOrn den genom asdrag a myntet uptages bor
sjelsva myntnings kostnaden s blisva riitta belopp, och ar
tillika .ett minimum dersore, om andamalet skall vinnas. Myn«
tets soradlings-varde (s. soreg, §,) osverstiger vanligen praglings
kostnaden ochvac sor Slaglkatten ett maximum. Utmyntar en
Nation utan slagskatt blisver National-sorlusten lika med mynt-
ningskostnaden, da myntet nedsmaltets och till en del, dock
icke altid,/ nar det isran Landet utsores.

14 §.

-s,. Slaglkatten ; kan icke updrisvas, sa. att den osverstiger
soradlings • vardet, ty ingen varderar mynt hogre an ra me-
tallen och den sordel som svarar emot hvad man genom mynt-
ningen vinner i vighet och sakerhet vid omsiittningar. Fordras
hogre slaglkatt skall ingen privat person inlamna silsver att
mynta, ej heller skall 'man vid en sri utviixling erhalla mera
omyntadt Silsver dersore. :?

15 §.

. Ett metallmynts total-varde utgores saledes as sjelsva den
,xa metallens varde med tillaggning as soradlings-vardet, och
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&an icke stiga derosver, men bagge dessa bestandsdelar as ett
metall-mynts vaide aro sorandring underkastade, pa skilda ti-
der och orter, : En Giro eller Deposito Banks , Attester, pa
nedsatt metall-mynt, kunna i-sin,hogsta sullkomlighet mojli-.
gen, i vtssa handelses, osverstiga metall-myntets varde»/

16 §•

. Vanligen plagar man vid arbetande och utmynsnmgen as
adla metallerna tillsatta nagon del samre metall, sotn kallas
Lbyera\ och tillsatscsen deras, " aUiage eller i;besiickning. 2Om
myntets halt ar lika med, eller sinare an, controlleradt verk-
silsver., ikall det altid bibehalla sitt" metall viircle, relativt
till arbetadt eller sa kalladt Verksilsverj men myntet kan as-
ven mqjligen salla under metall-viirdet, nemligen da skedning
sordras, att besria det isran en osverslodig belkickning as
samre metall.', innan det till Ver*ksiisver kan anvandas;: • kost-
naden ,dertill malte tillika as 'rena metall - vardet asdragas,
Och myutet .saledesV.salla i pris j Biisver myntet .as battre
balt (sinare korn) an .Verksilsver, har man att srukta ned»
smakning och Statens sorlust biisver, utom den genom ned-
smaltningen sorlorade myntnings kostnaden, annu dertill sked-
nings kostnaden as en motsvarande quantitet verksilsver, hvil-
ken utgar, !da detsamma skall ommyntas. Manne dersore Verk-
iiisrets och myntets halt bora vara lika ?

17 §.

Detta raisonerr,ent vid undersokningen om sorhallanc!et
mellan Myntets och Verksi!srers belkickning kan asven ut-
striickas vidare; och vi tro att myntets alliage bor i sorhal-
lande till andra Nationers bruk och, med asleende dera. be-
stammas. ' '
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18 §.

Kossnaden till anskassande as ett redbart mynt - capital,
dess utmyntning-, och ersattning sor myntets asnotning, bor
ovagerligen as Nationen, som nyttjar det, betalas. : Men da
sjelsva metallen och dess utmyntning orsakar betydlig kost-
nad ju storre Capital;deras,: 'som 'anikassas,- praglas och under-
hailes, sa bor man vara ointankt pa, att med sa- liten sum-
ma, som mbjligt, as metall-mynt beltrida utbytet, och att i
inojligaste matto bespara myntnings • kostnaden, utan att hin-
der eller asbrott ' dersore Iker i den vanliga circulationen.

19 5.
De husvudsakligasle medel, man . uptankt till bespa-

rande as metall-mynt, ' hasva varit, att genom tillhjelp as
Crediten : anseassa mindre kostsamma representahter, och att,
i stallet sor Metall-capitalerna, som sortara rantorna as deras
inkops-varde, ; anvanda sadana Capitaler, som inbringa rantor»

20 §-

Men der, ett; vidstrackt .;Credit-syslem skall kunna upratt»hallas, * masle , man icke alienast ,aga. valuta dersore,; utan ochtillgang pa myntad metall, till ett promt utbyte emot sore-tedde invisningar, sa sramt de Ikola i varde uppehallas; Der»slades synes mig vara sordelagtigast sor Nationen om mynt»aingskollnaden beilrides direste as Stats-Cassan, sasom det Iker
i England, utan att upbara slagskatt vid myntningen, •

21 §.

En nation har altid sordel as att aga ett, atminslone till
en del, reelt mynt- Capitai,. Till underhallande as ett sadant
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reelsc mynt-Capital skall sakert bidraga om Verksilsver endaO;
sar arbetas till sadane sinhets grader, att det utan skednings*
kostnad kan till mynt anvandas, och ,'om tillika den dubbla
Vinsten as myntets hogre varde sramsor ra metall, och as
sorvandlingen as ett' osverslodigt ; och,. obrukadt, Silsver tiil
rantegisvande Capital, utan , Slagskatt,' lamnas till private, sa
skall pa detta satt, hvad som till Verkstlsver blisvit uparbe-
tadt, smaningom osverlamnas och aterga till Mynt - Capitalet.
National (emot upossring as Slagskatten) blisver •en
sakrare tillgaqg pa redbart mynt och de sor Staten sordelag-
tigare soljder as ett mer stadgadt Penninge - Systemyjj Den
hogsta. mojliga sorlusten vore myntnings-kostnaden, men den
sorloras icke hel och hallen, ty. alt myntet upsmiiltes icke.

22 §.

sAlr> Vid Specie myntets utsorande (som i genom prohibitiva
lagar aldrig kan sorekommas) sorlorar •en Nation i icke altid
Myntnings-kostnaden, ty, om Myntets halt lika eller battrc
au det derstades brukade Verksilsvrets, aser jisven utlamningen
och beraknar det asvansore bestamda soradlings-vardet, och
da kan .ej hela myntnings-kostnaden vid utsorsel sor Natio-
nen anses sorlorad. Ar myntel as dalig och ringa halt, kan
vid utsorseln till och med en del as metall-vardet blisva en
National sorlust. r. :-■ JiedHi . rn sy!invn» -cq'Js .

23 §

Da det interesserar en Nation i att aga -ett reelt mynt
Capital och da specie myntets utsorsel genom soisiud ej kan
sorekommas, sa synes mig, ester det ar en starkare Consum-
tion as frammande Varor, som betungar handelsvagen, och
sorni ar fornamsta orsaken sili specie - myntets utioraude, och
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da Insorsel as srammande IncTustrr produsler tillika motarbetar
inhamsk kbnslsiit, att en stark asgist pa dessa■> Iraporter, ia-
som Viner, Casse och Socker m. m. bade vid insorsel och

sorsaljoing borde laggasdock med undantag as Nodvandig-
hetsvaror, som icke kunna produceras sasom Salt m. sl. Stora
Sjotullen ar i detta asseende en as alder kand ganlka lampelig
Consumtions - asgist, - men den borde da ocksa nu,' likasom as
alder vanligt varit, betalas,' icke i Sedlar . icke uti mbemlkt
Specie utan i Silsver ester sinhet och vigt, som borde till
myntning inlamnas emot depositions bevis; och darisran kun-
de det sedan sasom Mynt sor Statens behos dilponeras. Men
Stora Sjotullen vore, uti ett land med la vidlystig skargard
och ringa bevakning en ' otillracklig ; asgistr om icke sor Salu-
sriheten och consumtion as sadane varor annu en Specie-
asgist de Handlande alades; Pa detta satt skulle det pennin-
ge Capital smaningom aterkomma i Rorelsen, som hemligen
blisvit utsordt, att sorbiga all annan sormanlig verkan denna
asgist skulle hasva till' upmuntran-as inhemsk industri och in-
hemsk sorbrukning, genom minskande as all- osverslodig Con-
sumtion as Utlandska produ&er,-

24: 5,

[!; Metall-mynt ar en vara icke as absolut, men as relativt
varde och dersore jasven 'desto 1 tjenligare till Bytes-medel
Myntets Relativa varde beßammes icke ' genom blotta Pro-
dustions koßnaden, utan ester samma reglor, som alla andra
varors bytesvarde j|||Och likasom Jmynt bestaramer varors
varde bestamma asven de senare myntets; Och asvensa ko-
pas mynt sor . varor, sasom varor sor penningar, hvrlket ar
nodigt, att val observera nar man vill jamnsdrajjpenninge-
summors varde sor skilda tids epoker.
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25 §.

Mynts relativa varde ; emot varor, och asven sarskilta
Myntsorters sig emellan, da vigten siittes lika, beror as de*
ras halt, ty ju sinare korn desto mera viirde ager myntet
under mindre volutne , desto storre transportabilitet' och' sa-
kerhet emot sor stark tillblandning as srammande amnen,
desto tjenligare till andamalet, -desto battre mynt. -~- Om
Verksilsver galler nastan samma yttrande Manne dersore
i allmanhet Loyering ar i Ekonomilkt asseende nyttig? : Vid
besvarande as denna sraga maste asseende hasvas enl. 17.§•
pa nargransande Nationens. bruk, och; pa den anmarkning,
att. belkickning as en ; sriimmande metal gor massan hardare och
minlkar asnotningen till besparing .sor enlkilta och Staten, '

26 §,

Till besparande as koßnaden, att anskassa och underhalla
att sor Nationen' dyrt Reelt mynt Capital , hatve .vi redan
uti det soregaende gisvit en anledning,. men. vele har anyo
soretaga samma amne till narmare granskning. Utom de an-
visningar vi upgisvit i 21, 22 och 23 §§. att bibehalla mynt
Capitalet, att sorekomma nedsmaltning och osverslddigt bort-
landande deras, eller atminstone sannolika utvagar, att billi-
gast sa dessa sorluster ersatta, sa anmarke vi : vidare, att ju
hastigare circulation sker, ju ostare ' hvarje mynt piece, gang
ester annan, , kan begagnas vid utbyte 'innom en gisven tid,
ju storre varumiingd kan under tiden sor samma penningar
kopas och saljasj soljakteligen bidrager alt, som okar circu-'
lationens hastighet, ,att minska behosvet as Penninge-Capitalet, r
i jetnnlorelse till • den ■ circulerande, varumangdens varde,


