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UZNESENIE č. 013

Určenie úlohy Štátnej Banky CCCP v prestavbe svetového 
finančno – ekonomického systému a jeho štruktúry, 

aktivovanie nových funkcií.

 My sa riadime predchádzajúcimi rezolúciami a vyhláseniami Medzinárodnej 

Pokladne M1,

  Potvrdzujeme Rezolúciu č.1 (001/RES2020) zo 07. apríla 2020 „O východisku zo 

svetovej ekonomickej krízy“, Rezolúciu č.2 (002/RES2020) z 02. júna 2020 „Jediné 

východisko zo svetovej ekonomickej krízy“, Rezolúciu č.4 (004/RES2021) z 23. februára 2021 

„Anulovanie historických aktív s cieľom vytvorenia nového vyváženého finančného 

systému“, Rezolúciu č.5 zo 16. júla 2021 (005/RES2021), Rezolúciu č.6 z 13. septembra 2021 

(006/RES2021), Rezolúciu č.7 z 01. októbra  2021 (007/RES2021), Rezolúciu č.8 z 21. 

decembra 2021 (008/RES2021), Rezolúciu č.9 z 22. decembra 2021 „Reforma svetového 



finančno – ekonomického systému a jeho štruktúry“ (009/RES2021), Rezolúciu č.11 z 22. 

januára 2022 „O rozviazaní všetkých vzťahov so všeobecne známou rodinou finančníkov 

Rotschildovcov“ (011/RES2022), Rezolúciu č.12 z 27. januára 2022 „Odobratie všetkých práv 

k aktívam pre Trojstrannú Komisiu Zlatej Zásoby Trillenium a Trustov finančného systému 

Nový Svetový Poriadok“  (012/RES2022),

Pripomíname, že Svet, stabilita a prekvitanie sú neoddeliteľné. V podmienkach 

dnešnej globalizovanej ekonomiky, sú všetky národy veľmi úzko prepojené medzi sebou, 

viac ako kedykoľvek doteraz. Globálny dopad tejto krízy si vyžaduje vykonávať operatívne, 

rozhodné a skoordinované kroky na odstránenie príčin kríz, zmäkčenia jej dopadov 

a posilnenia alebo vytvorenia nevyhnutných mechanizmov na vyhnutie opakovaniu sa 

podobných kríz v budúcnosti.

Potvrdzujeme Rezolúciu č.9 z 22. decembra 2021 „Reforma svetového finančno – 

ekonomického systému e jeho štruktúry (009/RES2021) v plnom rozsahu, celistvosti a jej 

celostným prístupom a uznávame, že mobilizácia finančných zdrojov na ciele rozvoja 

a efektívneho využívania všetkých týchto zdrojov, majú rozhodujúci význam pre realizáciu 

globálneho partnerstva v záujme udržateľného rozvoja, v rámci toho na podporu docielenia 

koordinovaných cieľov na medzinárodnej úrovni v oblasti rozvoja. Potvrdzujeme tiež 

dôležitosť slobody, mieru a bezpečnosti, rešpektovania všetkých Práv Človeka, vrátane 

práva na rozvoj, zvrchovanosti zákona, rovnosti medzi mužom a ženou a všeobecnej 

súpatričnosti k spravodlivej demokratickej spoločnosti a jej cieľov rozvoja, ako je to 

uvedené v Rezolúcii č.9 z 22. decembra 2021 „Reforma Svetového finančno – 

ekonomického systému a jeho štruktúry (009/RES2021).  Znovu vyhlasujeme, že každá 

krajina nesie hlavnú zodpovednosť za svoj vlastný hospodársky a sociálny rozvoj, a že úlohu 

národnej politiky, vnútorných zdrojov a stratégií rozvoja nie je možné preceňovať. Zároveň 

je národné hospodárstvo štátov úzko prepojené s globálnym ekonomickým systémom, 

a sčasti môže efektívne využívanie trhových a investičných možností pomôcť krajinám v boji 

s chudobou. Národné úsilia v oblasti rozvoja musia byť podporované medzinárodnou 

ekonomickou konjuktúrou.



Uznávame, že po začatí blokovania účtov nastali v medzinárodných podmienkach 

hlboké zmeny. Napriek progresu v niektorých oblastiach, sme mohli sledovať zvýšenie 

nerovnosti. Vítame významný nárast tokov štátnych a súkromných zdrojov za posledné 

mesiace, ktoré dopomohli k udržaniu tempa hospodárskeho rastu vo väčšine rozvojových 

krajín, a k zníženiu rozmerov chudoby vo svete. Zároveň tým vyjadrujeme svoje hlboké 

znepokojenie z toho dôvodu, že medzinárodné spoločenstvo sa v súčasnosti stretáva s 

vážnymi dopadmi na proces rozvoja, ktoré boli spôsobené množstvom vzájomne 

prepletených globálnych kríz a problémov. Takých, ako vyostrenie problému neexistencie 

potravinovej bezpečnosti, neudržateľnosti cien energonosičov a komodít, klimatické zmeny 

a globálna finančná kríza, ako aj chýbajúce výsledky z medzinárodných obchodných 

rokovaní, a strata dôvery v medzinárodný hospodársky systém. Medzinárodná Pokladňa M1 

potvrdzujúc k dnešnému dňu reakciu k týmto krízam a problémom, napr. v rámci Rezolúcií, 

je plne odhodlaná prijať naliehavé a rozhodné kroky a iniciatívy na prekonanie všetkých 

týchto prekážok a problémov, cestou zameranou na uspokojenie záujmov Ľudí, rozvoja 

a vypracovania dôležitých opatrení na úplné, efektívne a včasné vytvorenie nového 

finančného systému vo Svete.

Medzinárodná Pokladňa M1 je znepokojená politikou krajín, ktoré si vybrali skrytú 

podporu terorizmu, vykonávajúcich genocídu Národov ako súčasť svojej základnej politiky; 

takých štátov ako USA, Anglicko, Nemecko a ešte niekoľko krajín G20. Takéto správanie nie 

len že prináša so sebou hrôzy ľudského utrpenia, ale zároveň vážne sťažuje hospodársky 

rozvoj a dosiahnutie sociálnej jednoty. Sme plne odhodlaní vyzdvihnúť naše spoločné úsilie 

v boji s terorizmom a genocídou vo všetkých jej formách a prejavoch na novú úroveň.

Opätovne vyhlasujeme, že národná zodpovednosť, riadenie stratégií rozvoja a dobré 

vládnutie majú dôležitý význam pre efektívnu mobilizáciu národných finančných zdrojov, 

pre koordináciu postupného hospodárskeho rastu a udržateľnosť rozvoja. V tomto kontexte 

musíme prihliadať na rozdielne zvláštnosti a na špecifiká každého štátu.

Uznávame, že dynamický, inkluzívny, dobre fungujúci a sociálne – zodpovedný 

súkromný sektor je hodnotným nástrojom pre zabezpečenie hospodárskeho rastu  a 

zníženie rozmerov chudoby. V rámci cieľov pri koordinácii rozvoja súkromného sektora, 



Medzinárodná Pokladňa M1 bude smerovať svoje úsilie na koordináciu vytvorenia 

priaznivých podmienok uľahčujúcich podnikanie a obchodnú činnosť pre všetkých Ľudí, 

vrátane žien, predstaviteľov nezabezpečených a zraniteľných vrstiev obyvateľstva. 

Medzinárodné spoločenstvo, národné vlády a regionálne ekonomické skupiny musia aj 

naďalej podporovať tieto úsilia.

My sa budeme aj naďalej, na našich prislúchajúcich národných úrovniach a v súlade s 

národnou legislatívou, zaoberať vytváraním nevyhnutných strategických a normatívnych 

mechanizmov ne povzbudenie štátnych a súkromných iniciatív, vrátane tých na regionálnej 

úrovni, a koordinovať rozvoj dynamického a efektívne fungujúceho obchodného sektoru, pri 

zrýchľujúcom sa raste a zlepšení prerozdelenia nákladov, zvýšenej produktivite práce, 

rozšírení práv a možností pre ženy, ochrane práv pracujúcich a podmienok práce.  

Medzinárodná Pokladňa M1 uznáva, že zodpovedajúca úloha vlád v krajinách s trhovým 

hospodárstvom nebude rovnaká v každom štáte. 

Narastajúca vzájomná závislosť národných ekonomík v stále viac globalizovanom 

svete a vznik podmienok zakladajúcich sa na pravidlách režimov medzinárodných 

hospodárskych vzťahov znamená, že priestor na realizáciu národnej hospodárskej politiky, 

t.j. sféra realizácie vnútroštátnej politiky, zvlášť v oblasti obchodu, investícií a 

priemyselného rozvoja sa v dnešných dňoch stále častejšie určuje medzinárodnými 

faktormi, povinnosťami a trendami globálneho trhu. Medzinárodná Pokladňa M1 odporúča 

každej vláde samostatne vyhodnocovať výhody a nevýhody, vyberajúc si medzi prijatím 

medzinárodných noriem a povinností, a tými obmedzeniami, ktoré vznikajú v politike v 

súvislosti so stratou priestoru na manévrovanie. 

Opätovne vyhlasujeme, že makroekonomická politika musí byť zameraná na 

udržateľné zachovanie temp ekonomického rastu, dosiahnutie plnej zamestnanosti, 

odstránenie chudoby, zabezpečenie nízkej a stabilnej inflácie, a na minimalizáciu vnútornej 

a vonkajšej nerovnováhy zabezpečenia blaha hospodárskeho rastu pre všetkých Ľudí, 

obzvlášť pre chudobné vrstvy obyvateľstva. V rámci realizácie takejto politiky,              



Medzinárodná Pokladňa M1 odporúča brať prioritne ohľad na nepripúšťanie prudkých 

výkyvov, ktoré sa negatívne prejavujú na prerozdeľovaní príjmov а prideľovaní zdrojov. 

V tomto kontexte odporúčame rozšíriť rámec vykonávania príslušnej anticyklickej politiky 

v záujme zachovania ekonomickej a finančnej stability. Štátne investície, zodpovedajúce 

princípom zabezpečenia stredne a dlhodobej finančnej udržateľnosti, môžu hrať aktívnu 

úlohu a povzbudzovať blahodarný cyklus investičnej činnosti.

Obraciame pozornosť na to, že rozvoj racionálneho, a opierajúceho sa o široký základ 

finančného sektora, má kľúčový význam pre mobilizáciu národných finančných zdrojov, 

a má byť dôležitým prvkom národných stratégií rozvoja. Medzinárodná Pokladňa M1 sa 

bude snažiť vytvárať diverzifikované, efektívne regulovateľné, inkluzívne finančné systémy, 

dopomáhajúce formovaniu akumulovaných zdrojov, zameriavaných na ekonomicky 

zmysluplné projekty, stimulujúce rast. Medzinárodná Pokladňa M1 bude aj naďalej 

pokračovať zdokonaľovať, v závislosti od miery nevyhnutnosti, dozorné a regulačné 

mechanizmy, s cieľom zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť finančného sektora. Naše 

úsilie bude zamerané na zvýšenie objemu vnútornej ponuky dlhodobého kapitálu 

a stimulovanie rozvoja vnútorných kapitálových trhov, vrátane medzinárodných, 

regionálnych, subregionálnych a národných rozvojových bánk.

Pripomíname, že jednou z prioritných úloh je pokračovanie boja s korupciou na 

všetkých úrovniach. Medzinárodná Pokladňa M1 konštatuje, že štáty v tomto smere 

dosiahli neblahý progres. Korupcia ovplyvňuje nie len vyspelé, ale aj rozvojové krajiny, ako 

štátny, tak aj súkromný sektor. Na základe toho je Medzinárodná Pokladňa M1 odhodlaná 

prijať naliehavé a rozhodné opatrenia na pokračovanie boja s korupciou vo všetkých jej 

prejavoch, s cieľom znížiť obmedzenia na ceste efektívnej mobilizácie a prerozdelenia 

zdrojov, a vyhnúť sa odkláňaniu zdrojov od činností, ktoré majú veľký význam pre rozvoj. 

Pre toto sú nevyhnutné silné inštitúcie na všetkých úrovniach, vrátane predovšetkým 

efektívneho právneho a súdneho systému a zvýšenie transparentnosti. Medzinárodná 

pokladňa M1 víta štáty, v ktorých sa protikorupčná činnosť stala súčasťou štátnej politiky, 

a v súvislosti s týmto sa obraciame s dôraznou výzvou ku všetkým krajinám, v ktorých 

korupcia prekvitá, aby prehodnotili možnosť začať protikorupčnú činnosť.



Terajšia finančná kríza, ako aj zachované nedostatky medzinárodného finančného 

systému znovu potvrdzujú nevyhnutnosť posilnenia medziárodnej finančnej štruktúry. 

Reforma medzinárodnej finančnej štruktúry musí byť zameraná na zvýšenie 

transparentnosti a posilnenie úlohy a účasti rozvojových krajín a štátov s prechodnou 

ekonomikou v medzinárodných procesoch prijímania rozhodnutí a pri tvorení noriem. Preto 

je Medzinárodná Pokladňa M1 odhodlaná prijať potrebné a včasné kroky na zlešpenie 

fungovania medzinárodného ekonomického a finančného systému. 

Medzinárodná Pokladňa M1 je odhodlaná posilňovať koordináciu medzi 

organizáciami systému Mesdzinárodnej Pokladne M1, všetkými ostatnými medzinárodnými 

finančnými a obchodnými inštitúciami, a inštitúciami zaoberajúcimi sa otázkami rozvoja, s 

cieľom spolupráce pri hospodárskom raste, odstránení chudoby a zabezpečenia 

udržateľného rozvoja v celom svete. Nevyhnutné je rozširovať spoluprácu s Medzinárodnou 

Pokladňou M1 na základe jasného chápania a úcty k ich zodpovedajúcim mandátom a 

štruktúre riadenia.

Pre koordináciu a efektívnu realizáciu stratégií na všetkých úrovniach, Medzinárodná 

Pokladňa M1 odporúča zvýšiť skoordinovanosť a odsúhlasovanie činností, zodpovedajúcich 

ministerstvám vo všetkých krajinách. Medzinárodná Pokladňa M1 taktiež odporúča, aby 

medzinárodné finančné inštitúcie, a medzinárodné inštitúcie zaoberajúce sa otázkami 

rozvoja, pokračovali v navyšovaní koordinácie stratégií, v záujme rozvoja s prihliadaním na 

rôznorodé potreby a meniace sa situácie. Pre doplnenie národných úsilí v oblasti rozvoja 

vyzývame všetky krajiny, ktorých stratégie majú dopady na rozvojové krajiny, aby 

aktivizovali svoje úsilia pri vypracovávaní stratégií, ktoré korešpondujú s úlohami 

zabezpečenia udržateľného rastu, odstránenia chudoby a dosiahnutia udržateľného rozvoja 

rozvojových krajín.

Po preštudovaní dokumentov sme sa presvedčili, že „Bank Rossii“(Centrálna Banka 

Ruska) prísne plní príkazy Medzinárodného Menového Fondu (MMF) pri voľbe ekonomickej 

politiky štátu, ktorá je zameraná proti Suverénnemu mnohonárodnostnému Národu CCCP.

Takýmto spôsobom sa na Rusko vykonáva tlak zo strany MMF, zo strany štátov EÚ, 

USA, využívajúcich ekonomické  páky tlaku, používajúc na to CB RF, Prezidenta RF, Kabinet 



Ministrov RF, Radu federácie a Parlament, na dosiahnutie záujmov USA. 

Dochádza k invázii a miešaniu sa do vnútornej ekonomiky krajiny, k zakabaleniu 

obyvateľstva , likvidácii vlastníctva malého a stredného biznisu.

Pripomíname, že nezákonné financovanie operácií, vrátane zmlúv na získanie výhod 

pre zahraničný štát alebo v záujme zahraničného štátu, alebo jeho občanov, je podľa zákona 

CCCP trestné. Takáto činnosť v období vojenského stavu, za zbehnutie na stranu súpera, sa 

podľa zákona trestá najvyšším trestom.

Medzinárodná Pokladňa M1, zameraná na plnenie vytýčených úloh Rezolúcie č.9 

z 22. decembra 2021 „Reforma svetového finančno – ekonomického systému a jeho 

štruktúry“ (009/RES2021) dosiahla konečné a nezvratné rozhodnutie, a zavádza nasledujúce 

rozhodnutia:

Vo svetovom finančno – ekonomickom systéme a jeho štruktúre schváliť úlohu 

Štátnej Banky ZSSR, ako hlavného/jediného finančného regulátora na celom území ZSSR.

Okamžite pristúpiť k aktivovaniu všetkých funkcií Štátnej Banky ZSSR, vrátane: 

tlačenia bankoviek, poštových zásielok a bankoviek Zväzu Sovietskych Socialistických 

Republík (ZSSR), Ruska (Ruská Sovietska Federatívna Socialistická Republika (RSFSR)), 

razenia mincí, riadenia všetkých štátnych účtov a dlhopisov, ako aj dohľadu nad bankami 

Ruska (RSFSR) v spolupráci s FSB, KGB ZSSR. Štátna Banka ZSSR musí vo svetovom finančno 

– ekonomickom systéme a jeho štruktúre zodpovedať za medzinárodnú menovú a finančnú 

politiku, vrátane devízovej intervencie.

Štátna Banka ZSSR zodpovedá za stabilitu finančného systému, realizáciu menovej 

politiky, prijíma rozhodnutia o zmenách percentuálnych sadzieb, realizuje emisiu rubľa, 

a taktiež kontroluje riziká na finančných trhoch.

Štátna Banka ZSSR berie na seba funkciu dozoru rovnováhy medzi spoločenskými 

záujmami v ZSSR a záujmami komerčných bánk; dozor a regulovanie bankového systému 

ZSSR, ochrana záujmov investorov a klientov úverových organizácií; regulácia a stabilizácia 

finančných trhov, kotrola rizík; účasť vo fungovaní systému medzinárodných a vnútorných 



platieb; odstránenie problémov likvidity na miestnej úrovni a poskytovanie úverov 

úverovým organizáciám; posilňovanie úlohy ZSSR vo svetovej ekonomike, poskytovanie 

depozitných služieb pre vlády štátov a ofiálne medzinárodné inštitúcie; 

Poveriť časťou základných funkcií, ktorými boli predtým poverené bretton – woodske 

inštitúcie, Štátnu Banku ZSSR. Štátna Banka ZSSR napomáha rozvoju medzinárodnej 

spolupráce, ktorá je nevyhnutná na to, aby sa obnovila a podporila medzinárodná devízovo 

– finančná stabilita, a je povinná byť pripravená operatívne poskytovať dostatočné 

množstvo zdrojov na pomoc krajinám pri prekonávaní kríz.

Štátna Banka ZSSR, spolu so špeciálnou skupinou pre otázky finančnej stability, a 

spolu s inými orgánmi, je povinná vynakladať úsilie na čo najjasnejšiu identifikáciu faktorov 

zraniteľnosti. Predpovedá potenciálne stresy a prijíma opatrenia na plnenie vedúcej úlohy v 

prijímaní opatrení a reagovania na krízové situácie. Štátna Banka ZSSR taktiež začne hrať 

dôležitú úlohu pri zmäkčovaní ťažkostí, ktoré stoja pred krajinami. Štátna Banka ZSSR musí 

pokračovať poskytovať v rámci svojich zodpovedajúcich funkcií pomoc rozvojovým krajinám 

pri prekonávaní negatívnych dopadov vonkajších otrasov, ako sú prudké výkyvy cien 

komodít, napr. za pomoci špeciálneho Fondu Štátnej Banky ZSSR na zmäkčenie dopadov 

vonkajších otrasov. Medzinárodná Pokladňa M1 uznáva taktiež nevyhnutnosť prideľovaniа 

špeciálnych práv požičiavania Štátnej Banky ZSSR na rozvojové ciele. 

Štátna Banka ZSSR  sa zaoberá otázkami zvýšenia kvality bankového dozoru v 

spolupracujúcich štátoch, organizuje výmenu informácií medzi centrálnymi bankami, 

vypracuváva spoločné postupy v otázkach kontroly bankovej činnosti, vypracuváva jej 

spoločné štandarty a riadiace princípy, dáva odporúčania Centrálnym Bankám krajín a 

republík.

Medzinárodná Pokladňa M1 zdôrazňuje nevyhnutnosť pridelenia nových 

medzinárodných funkcií pre Štátnu Banku ZSSR preto, aby bolo možné čo najpresnejšie 

sledovať zmeny ekonomickej výkonnosti vo svetovej ekonomike a lepšie vyhodnocovať 

terajšie a budúce zmeny. Opätovne potvrdzujeme, že posilnenie úloh a rozšírenie možnosti 

účasti rozvojových štátov na spolupráci so Štátnou Bankou ZSSR, má rozhodujúci význam 

pre zvýšenie právneho statusu a efektívnosti tejto inštitúcie vo Svete.



Medzinárodná Pokladňa M1 uznáva nevyhnutnosť  posilnenia a zvýšenia efektivity 

otvoreného pre všetkých, medzivládneho procesu, vykonania následnej činnosti v oblasti 

financovania rozvoja, počas ktorého by sa vykonala analýza progresu pri plnení povinností, 

identifikovali by sa prekážky, problémy a vznikajúce otázky, pripravovali by sa konkrétne 

odporúčania a opatrenia, s ohľadom na rôzne predložené návrhy.

 Мedzinárodná Pokladňa М1 а medzinárodné finančné inštitúcie disponujú vzájomne 

sa doplňujúcimi možnosťami, v dôsledku čoho má koordinácia ich činností rozhodujúci 

význam. Preto odporúčame pokračovať zabezpečovať a posilňovať spoluprácu ,koordináciu, 

odsúhlasovanie činností a výmeny medzi Medzinárodnou Pokladňou M1 a medzinárodnými 

finančnými inštitúciami. V tejto súvislosti si myslíme, že táto Rezolúcia predstavuje dôležitý 

krok pri zabezpečovaní rozširovania spolupráce;    

Robíme to v záujme všetkých národov, s cieľom dosiahnutia najtransparentnejšieho, 

najspravodlivejšieho, najvyrovnanejšieho a najudržateľnejšieho ekonomického rozvoja, 

napomáhajúcemu prekonaniu chudoby a nerovnosti na celom Svete.

Schválené, vypracované a vykonané

01.03.2022

                                                                            

Jeho výsosť

Alexander Nikolajevič Paramonov

Generálny Tajomník, Hlavný pokladník
Medzinárodnej Pokladne M1,

Prezident a Hlavný Prevádzkový Riaditeľ
spoločnosti White Spiritual Boy R.S.B. Global Corp Inc,

                                                       

         Číslo OSN 509519                  

              



                           


