
VALTIONEUVOSTOLLE.

Eduskunnan 17 päivänä heinäkuuta 1918 teke

män ja hallituksen sittemmin vahvistaman päätöksen



olisivat käytettävät siten, että kapinallisten Suo

men Pankille tuottama tappio Smk. 116,200,328:14 lä

hinnä korvattaisiin ja loput Smk. 233,799,671:86

käytettäisiin Pankin venäläisten saatavien yhdenmu

kaiseen alentamiseen, jolloin alennus tulisi vas

taamaan suunnilleen 54 % näiden saatavien kirjatus

ta arvosta. Tämän Johtokunnan ehdotuksen hyväksyi

vät Pankkivaltuusmiehet kokouksessaan lokakuun 2 päi-

vänä.

Kuluneen vuoden tilinpäätöksen valmistelutyöt

ovat antaneet aihetta Johtokunnalle uudelleen tar

kastaa Pankin asemaa ja erityisesti kysymystä, voi

daanko sitä Pankin aseman vahvistamista, joka ker

rotun päätöksen kautta on aikaansaatu, katsoa riit

täväksi antamaan Pankille sen jatkuvalIe menestyk

selliselle toiminnalle tarpeellista pohjaa ja vakuut

ta. Tästä on Johtokunta kuluvan kuun 16 p:nä piji

vätyssä kir;elmässä Pankkivaltuusmiehille mielipitee

nään esiintuonut, että Suomen Pankin kannalta kat-

soen olisi epäilemättä ollut suotava, että

olisi valtiolle luovuttanut kaikki ruplasaatavansa,

saaden niiden maksuksi valtiolta Suomen' valtio-ob-



ligatsioneja, koska ainoastaan tällainen menette

ly olisi yhdellä kertaa täydellisesti selvittänyt

ja vakiinnuttanut Suomen Pankin aseman.

Sivuuttamalla kumminkin tällä kertaa kysymy~

sen eikö tällainen asian järjestäminen, huolimat

ta siitä, että se olisi tietänyt avustusmäärän

melkoista korottamista, sit~enkin olisi yleisen e-

dun kannalta ollut paras, ottanut harkitakseen ei-

kö olisi mahdollista, ehtoja muuttamalla tehdä a

vustaminen tehokkaammaksi kuin se tulisi olemaan,

jos asia jää edellisten päätösten varaan. Pitäen

ehtojen muuttamista parissa kohden suotavana, on

Johtokunta esittänyt seuraavaa.

Voidakseen täyttää tehtävänsä pitää maan ra

haolot vakavalla ja turvallisella kannalla, tulee

Suomen Pankin koettaa, mikäli mahdomlista, estää

kuukausi kuukaudelta yhä vielä kohonnutta suunna

tonta setelistöä edelleen kasvamassa ja toimia si

ten että tämä suunta saataisiin muuttumaan vähi

tellen asteettain alenevaksi. PankKien pidättyväi

syys luottoja myöntäessä ei yksin riitä saamaan

tarpeellista muutosta aikaan. roinen on asianlaita,



man ja edusn kannalta ei liene pidettävä sopiva~

na että se näyttäisi vuosi vuodelta työskennel

leen tappiota tuottaen. rällä tavoin myöskin saataisiin

se ristiriita poistetuksi, jonka nyt voi katsoa

olevan olemassa Eduskunnan päätöksen ja Pankin oh

jesäännön 4 §:n välillä.

Kysymyksessä olevat muutokset obligatsionien

tekstin suhteen voitaisiin sitäkin helpommin pan

na toimeen, kun obligatsionien valmistamiseen ei

vielä ole ryhdytty.

Yhteisessä neuvottelussa Johtokunnan kanssa

ovat Pankkivaltuusmiehet hyväksyneet Johtokunnan asi

asta tekemät ehdotukset, jotka toteutettuina epäile

mättä vaikuttaisivat edul isesti Pankin asemaan ja

vähentäisivät liikkeessä olevaa setelistöä.

Pankkivaltuusmiehet senvuoksi kunnioittaen a-

listavat, eikö olisi Eduskunnalle esitettävä että

Eduskunta, wuuttaen 17 p:nä heinäkuuta 1918 asiassa

tekemänsä päätöksen, valtuuttaisi Hallituksen Suomen

Pankin aseman vahvistamiseksi.

1) antamaan Suomen valtion nimessä ja vas

tuulla 350,000,000 markan arvosta Suomen rahan mää-



räisiä obligatsioneja, joiden korko on 6 % ja

vuotuismaksu 6 t %, jotka kuponkei~een OVdt va

paat otligatsioneista ja kupongeista suoritetta

vista veroista ja maksuista; ja jotka valtio

kuuden vuoden kuluttua on oikeutettu konvertta~

maan; sekä

2) luovuttamaan nämä obligatsionit Suomen

Pankille ehdolla, että Pankilla on lupa myydä

niitä muille pankeille, laitoksille tai yksityi

sille ainoastaan sovittuaan siitä Hallituksen

kanssa.
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