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Annan Information
Det påverkade inte krigsresultatet, eftersom intäkterna bara började påverka budgeten år 1763
och framåt. Cirka 44 procent av den totala krigskostnaden finansierades med lån från Sveriges
bank, medan franska subventioner betalade för cirka 20 procent. Vissa trodde att det var
avgörande för banken att utfärda ytterligare krediter för att främja ekonomisk verksamhet,
medan andra hävdade att det var nödvändigt att återställa en silverstandard genom att minska
antalet sedlar i omlopp. Vidare visar det svenska fallet också att förekomsten av en
parlamentarisk organ, som utövat inflytande över viktiga monetära institutioner, inte

nödvändigtvis innebar att öppenhet existerade eller att det förhindrade förstärkning av
kungens kunskaper. Det påstods att Sverige redan hade stora lån i Amsterdam och Hamburg
som inte kunde betalas och att handeln med Sverige var osäker på grund av kostens tendens
att ofta ändra sin policy. Särskilt bönderna, som var de största bidragsgivarna till de vanliga
och extraordinära intäkterna, skulle ha krävt ett större uttalande om hur resurserna
spenderades och förmodligen kunde ha blockerat militärplanerna i den östra delen av riket
genom väsentlig kraft. I båda länderna återkallades de radikala politikerna i slutet av 1760-talet
och början av 1770-talet och det tog fram till nittonde århundradet innan nya vågor av
ekonomiska och politiska utmaningar ändrade insynspolitiken. Trots den lågintensiva
krigsfasen som kännetecknade striderna var kriget fortfarande extremt dyrt. Följaktligen fanns
öppenhet inte bara under kriget, men det fortsatte flera år efter när fokuseringen var på hur
den monetära situationen och de ackumulerade skulderna skulle hanteras. Utvecklingen av
växelkursen visar att utbytet var ganska framgångsrikt i sin verksamhet under slutet av 1740talet och början av 1750-talet. Den svenska staten använde för det mesta interna lån för att
finansiera kriget, vilket ledde till negativa ekonomiska och politiska konsekvenser som
inflation och populär missnöje.
Oligarkin hade använt sin ställning i hemliga kommittén för att förhandla om kompromisser
mellan adeln, prästerskapet och borgerna, och de hade använt resurser från utländska
subventioner och lån från Sveriges bank för att finansiera statens verksamhet. Följaktligen
började suveränerna överge kraften hos väskan till eliten. Även om inte alla intäkter och
resurser från staten tillhandahålls, ger siffrorna en viss indikation på summan. Eli Heckscher
har till exempel beskrivit dem som "extremt kaotisk" och "saknar i centrala tema och
ekonomisk analys." (Svenska man och kvinnor, vol. V, s. 481.) Men ett överordnat tema
kommer till den framför allt i Nordencrantz, som vid varje tillfälle argumenterade för att det
höga priset på utländsk valuta orsakades av onda, giriga män (t.ex. medlemmar i Hat-partiet)
som hade administrerat priserna uppåt. Lotteriet 1759-1768, vol. 2418, Statskontorets
avrakningsbocker över inrikes lan, Kamrerarekontoret, Riksgaldsdirektionen, SNA; Kongl.
Repetition, vassord och pretentiösa fraser ersätter ofta den rena teorin som han lovade sina
läsare. De två politiska partierna låste horn på frågan om den "korrekta" penningpolitiken.
Förändringar i räntan påverkar i sin tur tillgången på cirkulerande kapital, vilket medför
förändringar i sysselsättningsnivå och produktion (Tankar, s. 24). Om efterfrågan på
spekulativa saldon överstiger utbudet (till en given ränta) stiger räntan. Mötenna lockade inte
bara medlemmarna i de fyra fastigheterna, utan också deras familjer och vänner, supplicants
och andra som var intresserade av politik. Bankens finanser var teoretiskt åtskilda från
statsskulden, men i praktiken var de nära förbundna. Hur utlåningen från banken utvecklats
från 1765 till 1771 framgår av tabell 6. När sjuårskriget tvingade införandet av ett nytt
finanssystem kunde oligarkin inte längre hålla fast vid makten. Även utlåning till regeringen
och andra offentliga institutioner var viktigt. Maj: ts nadige förordning, angaende i Riksens
Standers Banque pa omyndigas fasta egendom. Ett sådant drag krävde större öppenhet
beträffande den finansiella situationen, men det ledde också till förlusten av politiskt
inflytande för oligarkin.
Samtidigt tvingade regeringen regeringen att klargöra de resurser som den hade till sitt
förfogande, särskilt i förhållande till administrationen av befintliga och framtida lån. Bönderna
till exempel, som inte hade plats i Secret Committee, klagde ofta över att de var tvungna att
besluta om skatter utan att ha detaljerad kunskap om statens behov eller hur intäkterna
spenderades. Istället för intern upplåning utnyttjade kungen lån i Amsterdam, Antwerpen och

Genua för att få tillgång till viktiga resurser. Till exempel förhandlade den svenska sändebudet
i Wien, Nils Bark, med bankirer i Genua. När kosten sammankallades igen 1769 var de
ekonomiska frågorna höga på dagordningen. Men han gjorde inget analytiskt bidrag till den
svenska bullionist kontroversen. I synnerhet sågs det som viktigt att det enda faktumet att
förhandlingar pågår och de diskuterade diskussionerna bör hållas tysta för att skydda den
svenska staten och förhindra spridning av viktig information till grannländerna. Uppfattningar
av den svenska tjänstemannen, 1750-1780. Många observatörer och medlemmar av den
politiska eliten började argumentera för att öppenhet och öppna diskussioner var centrala
komponenter i ett välfungerande politiskt system och som en viktig metod för att undvika
korruption och andra tvivelaktiga aktiviteter. Dessa spänningar gjorde det svårt att nå några
kompromisser mellan de olika intressena i kosten, vilket i sin tur ledde till att man längtade
efter kungen av kungen att lösa några av tvisterna.
Bankerna kunde bara tolka marknadsaktörernas känslor och föreslå villkor som skulle
fungera, men de kunde inte garantera ett låns framgång. Runebergs ansträngning att bygga en
"ren teori" förklaring till dagens monetära fenomen är intressant för vad det försökte snarare
än för det som uppnåddes. Genom att delta i kriget försökte den svenska staten stärka sin
kommersiella situation över hela världen samtidigt som den bevarade sin militära ställning i
Östersjön. Försök gjordes därför att emittera långfristiga obligationer på den inhemska
kreditmarknaden samt etablera Sverige som en tillförlitlig gäldenär på de internationella
kapitalmarknaderna i Amsterdam och Genua. Vidare visar tabellen att regeringen fortsatte att
förlita sig på upplåning. Således skilde sig skulden från de övriga delarna av regeringens
intäkter och utgifter. Sveriges Bank (Riksens Standers Bank), som hade bildats som en
nationalbank år 1688, användes av den svenska regeringen i mitten av artonhundratalet som en
motor för ekonomisk utveckling. Nyckelord rikets rike, skuld, kost, lågintensiv krigföring, sju
årskrig, sverige, sverige pommern, tobago. Dessa överföringar av information skapade
situationer där många personer, som inte var med i kosten, blev involverade i den politiska
processen.
Det växande antalet tidningar och broschyrer bidrog till att skapa en offentlig sfär där olika
idéer och åsikter utbyts av individer med olika sociala och ekonomiska bakgrunder. Som
framgår av tabell 3 växte värdet på de noterade noterna från 8,4 miljoner daler silvermynt i
1747 till 16,8 daler silvermynt 1756, vilket motsvarade en fördubbling av sedlarna i omlopp.
Dessutom ville bönderna inte komma överens om några skattehöjningar såvida de inte fick
plats i hemliga kommittén. En orsak till denna brist på ekonomisk och politisk stabilitet var
den gamla styrande oligarkins förlorade inflytande. Sedlarna överförde ursprungligen
anteckningar som var förhandlingsbara och kunde övergå från hand till hand för avveckling
av skulder. R3274, 8, 29 augusti 1766; Brev från Nils Bark, 29 december 1766, vol. 2236,
Genuesiska lanet 1762-1778, Rakenskaper och handlingar rörande upptagna lan,
Riksgaldsdirektionen, SNA. Under ledningen hanterade en personal på cirka 160 personer alla
praktiska uppgifter. Istället dominerade diplomatiets kultur med sin hemliga affärsuppgörelse
och utbyte av gåvor och resurser. Följaktligen fanns veckor i Göteborg, Karlskrona,
Norrköping och Stockholm före 1760. Det var emellertid inte politiskt möjligt att bibehålla de
högre skatterna över tiden eftersom bondegården var mycket kritisk för ökningen.
Å andra sidan kan en kung stärka den kungliga självständigheten genom att förhandla lån i
utlandet om han kan erbjuda säkerheter som han kontrollerar utan att parlamenten eller
eliterna störs. Investerarnas efterfrågan på förutsägbarhet och tillförlitlighet innebar att det var
svårt att upprätthålla sekretesspolicy. Vi kommer att meddela dig när den här artikeln blir

tillgänglig på engelska. Utlåningen fördubblades från 1745 till 1755, medan inlåningen ökade
145 procent under samma period. Demokrati och populär suveränitet i brittiska och svenska
parlamentariska och offentliga debatter, 1734-1800. Tydligen ökade insättningarna snabbare
över tiden än utlåningen. Efter de franska skatteproblemen i slutet av Sjuårskriget, som gjorde
det svårt för regeringen i Versailles att betala subventioner och förverkligandet bland den
politiska eliten i Sverige att sveriges utbetalning av papperspengar skulle begränsas , nya sätt
att finansiera underskottet måste hittas. Ingen officiell information om de berörda beloppen
eller de invecklade verksamheterna publicerades eller i andra former presenterades för
allmänheten. Medborgarskap, manlighet och plats i Stockholm under. Av denna summa
uppgick regeringens skuld till banken till 51,6 miljoner daler silvermynt, eller cirka 82 procent
av den totala. Vid slutet av dietens möte 1772 (efter.
Melkersson, 1997, sid. 118-135; B. Bennich-Bjorkman, 2003; P. Således ökade antalet sedlar i
omlopp från 16,8 miljoner 1756 till 44 miljoner år 1763. Det är denna del av penningmängden
som bestämmer värdeinnehållet i den monetära enheten (Tankar, s. 8). Runeberg använder
den enkla kvantitetsteorin för att påpeka att valutainnehållet i den monetära enheten rör sig
mot den mängd pengar som cirkulerar när transaktionerna balanserar (Tankar, s. 8) med tanke
på utbudet av varor på marknaden. Men transaktionsbalanser absorberade inte hela
penningmängden. Bankens styrelseledamöter stödde den allmänna idén om en ny valuta, men
de var oroliga för att bankens tillgångar inte skulle kunna täcka valutakursutbytet fullt ut. En
rapport publicerades också om den föreslagna budgeten för 1772 och rikets totala skuld. Enligt
Christopher Hood kan den svenska politiken placeras mellan två huvudstammar av europeiska
politiska idéer, nämligen begreppet att regeringar bör följa fasta och förutsägbara regler och
tanken att sociala frågor "ska genomföras med hög grad av öppenhet, öppenhet , och godhet ".
Kungen försökte stärka och skydda sin politiska autonomi, medan eliten försökte minska
kungens manövrerbarhet.
Merchants uppgav att orsakerna till den snabba nedgången var minskad import och en brist på
pengar som tvingade köpmännen att repatriera sina tillgångar i utlandet (Ibid., S. 55). 4
Valutakontorets uppgifter och ansvar antogs av privata företag enligt kontrakt från riksdagen.
En del av statslånen härrörde främst från Stora Norra Kriget (år 1745 uppgick dessa äldre lån
till 6 523 858 daler silvermynt), medan en annan del hade upprättats under det katastrofala
rysk-svenska kriget (1741-1743) (1745 dessa nyare lån uppgick till 5.566.153 daler silvermynt).
Å ena sidan tvingar regeringen regeringen att klargöra vilka resurser som finns tillgängliga och
att agera på ett engagerat sätt gentemot investerarna. Således var det tjänstemännen vid denna
byrå som kunde säga om regeringen hade ett överskott eller underskott, och vilken säkerhet
skulle kunna erbjudas om regeringen behövde låna. Gifwen Stockholm i rad-cammaren sedan
29 april 1756. Om regeringen avskedade eller dolde viktig information var det risk för att
ingen ytterligare finansiering skulle lämnas.
Du kan dock stänga av dem i dina webbläsarinställningar. Denna kontrovers ägde rum i en
högt laddad politisk miljö. För att lyfta fram detta faktum, måste medlemmarna svärja en
speciell sekretess i början av ett möte i kosten. Under 1740- och 1750-talet hade det i stor
utsträckning åberopat bidrag från den franska regeringen och lån från Sveriges bank för att
täcka avvikelser mellan intäkter och utgifter. Konungens roll reducerades till huvudsakligen
symboliska uppgifter.

