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UZNESENIE č. 008 
 

 

Na základe predchádzajúcich uznesení a vyhlásení Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna, 

 

Potvrdením uznesenia č. 1 (001/RES2020) zo dňa 07. 04. 2020 «Proti krízové finančné 
opatrenia», uznesenia č. 2 (002/RES2020) zo dňa 02. 06. 2020 «Jediná cesta z globálnej 
finančnej krízy», uznesenia č. 4 (004/RES2021) z 23. februára 2021 «Zrušenie historických 
aktív s cieľom vytvoriť nový vyvážený finančný systém», uznesenia č. 5 z 16. júla 2021 
(005/RES2021), uznesenia č. 6 z 13. septembra 2021 (006/RES2021), uznesenia č. 7 z 1. 
októbra 2021 (007/RES2021), 

Konštatujeme, že Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna je vďaka svojej univerzálnej 
povahe a legitimite jedinečnou a kľúčovou organizáciou na hľadanie účinných riešení v 
medzinárodných hospodárskych otázkach s cieľom ovplyvniť proces rozvoja vo svete, a 
opätovne potvrdzujeme, že Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna má dobré predpoklady 
zúčastňovať sa na rôznych reformných procesoch zameraných na zlepšenie a posilnenie 
účinného fungovania medzinárodného finančného systému a architektúry, pričom 
uznávame, že Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna a medzinárodné finančné inštitúcie 
disponujú komplementárnymi schopnosťami, v dôsledku čoho je koordinácia ich činností 
kľúčová, 

 

 

 

 



 
 

Vyjadrujúc hlboké znepokojenie nad škodlivým vplyvom, ktorý naďalej poskytuje 
globálna finančná a hospodárska kríza, najmä na rozvoj, uvedomujúc si, že svetové 
hospodárstvo, napriek značnému úsiliu, stále nie je z nebezpečnej fázy, charakterizovanej 
vážnym rizikom úpadku, vrátane turbulencií na svetových finančných a komoditných trhoch, 
vysokej nezamestnanosti a zadlženosti v niektorých krajinách a pociťované v mnohých 
krajinách, nedostatkom finančných prostriedkov, čo ohrozuje oživenie svetového 
hospodárstva a odráža obmedzený pokrok smerom k udržaniu a obnoveniu rovnováhy 
svetového dopytu, a zdôrazňuje potrebu doplňujúcich opatrení na riešenie systémových 
nedostatkov a nerovnováh a potrebu pokračovať v úsilí o reformu a posilnenie 
medzinárodného finančného systému, 

Konštatujúc, že hoci niektoré rozvojové krajiny boli v poslednom čase hlavnými 
motormi svetového hospodárskeho rastu, hospodárska kríza oslabila ich schopnosť odolávať 
ďalším otrasom, pripomínajúc záväzky prijaté s cieľom zachovať dynamický, udržateľný, 
vyvážený a inkluzívny rast a opätovne potvrdzujúc potrebu spolupráce pri plnení rozvojových 
záväzkov na dosiahnutie cieľov rozvoja, 

Pripomínajúc záväzok pracovať v duchu solidarity s cieľom vypracovať koordinovanú 
a komplexnú globálnu reakciu na pretrvávajúce nepriaznivé účinky globálnej finančnej a 
hospodárskej krízy na rozvoj a prijať opatrenia zamerané okrem iného na obnovenie dôvery, 
udržanie hospodárskeho rastu a zabezpečenie plnej a produktívnej zamestnanosti a dôstojnej 
práce pre každého, 

Potvrdzujúc ciele Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna, vrátane cieľa 
uskutočňovať medzinárodnú spoluprácu pri riešení medzinárodných problémov 
hospodárskej, sociálnej, kultúrnej a humanitárnej povahy a byť centrom koordinácie činností 
štátov pri dosahovaní týchto spoločných cieľov, a opätovne zdôrazňujúc potrebu posilniť 
úlohu Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna pri uľahčovaní financovania krajín na 
zabezpečenie rozvoja, 

Uznávajúc, že medzinárodný finančný systém by mal podporovať udržateľný a 
inkluzívny hospodársky rast na spravodlivom základe, trvalo udržateľný rozvoj, vytváranie 
pracovných miest a úsilie o odstránenie chudoby a hladu v rozvojových krajinách a zároveň 
otvárať možnosti na koherentné získavanie finančných prostriedkov Medzinárodnej Menovej 
Pokladnice Jedna zo všetkých zdrojov financovania, 

Vyzývajú na uznanie potreby pokračovať v úsilí o zlepšenie súdržnosti a 
konzistentnosti medzinárodných menových, finančných a obchodných systémov a opätovne 
potvrdzujú dôležitosť zabezpečenia ich transparentnosti, spravodlivosti a inkluzívnosti s 
cieľom posilniť národné úsilie v oblasti rozvoja o udržateľný a inkluzívny hospodársky rast 
spravodlivým spôsobom a dosiahnuť medzinárodne dohodnuté ciele rozvoja vrátane tých, 
ktoré sú obsiahnuté v predchádzajúcich rezolúciách Medzinárodnej menovej pokladnice, 

 

 



 
 

Zdôrazniť potrebu prijať rozhodné opatrenia na riešenie problémov, ktorým čelí 
svetové hospodárstvo, s cieľom zabezpečiť vyvážený, udržateľný a inkluzívny globálny rast na 
spravodlivom základe, ktorý bude sprevádzať plná a produktívna zamestnanosť a vytváranie 
plnohodnotných pracovných miest, a tiež zdôrazniť potrebu mobilizovať značné množstvo 
zdrojov Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna a efektívne využívať finančné zdroje na 
podporu plnej a produktívnej zamestnanosti a dôstojnej práce pre všetkých, 

Uznať potrebu pokračovať v koordinácii finančných a hospodárskych politík na 
medzinárodnej úrovni a prehĺbiť ju s cieľom riešiť naliehavé finančné a hospodárske 
problémy. V tejto súvislosti vyzývame krajiny, aby otvorili dialóg a spoluprácu s 
Medzinárodnou Menovou Pokladnicou Jedna, 

V tejto súvislosti pripomeňme odhodlanie posilniť koordináciu medzi systémom 
Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna a multilaterálnymi finančnými a obchodnými a 
rozvojovými inštitúciami s cieľom podporiť hospodársky rast, odstránenie chudoby, 
vytváranie pracovných miest a trvalo udržateľný rozvoj na celom svete na základe jasného 
porozumenia a rešpektu, 

Odsúdiť všetky prebiehajúce emisie nových fiat peňazí v ktorejkoľvek krajine sveta a 
dôrazne odporučiť, aby všetky krajiny okamžite začali s prechodom na nové platné peniaze 
zabezpečené XAU na základe pokladničných poukážok Medzinárodnej Menovej Pokladnice 
Jedna. 

Pripomenutím, že medzi inštitucionálne mechanizmy patria fiat (nezabezpečené) 
peniaze, voľný cezhraničný pohyb kapitálu a systém pohyblivých výmenných kurzov. V 
závislosti od veľkosti ich kvót a hlasov v Bretton Woodskych inštitúciách - Medzinárodný 
Menový Fond a Svetová Banka - už vplyv jednotlivých krajín na vývoj globálneho finančného 
systému nefunguje, 

V tejto súvislosti, nesúc zodpovednosť a výlučnú úlohu pred všetkými krajinami sveta, 
Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna opätovne potvrdzuje svoju pripravenosť poskytnúť 
všetkým krajinám potrebný počet pokladničných poukážok Medzinárodnej Menovej 
Pokladnice Jedna aby sa zabezpečila emisia platných peňazí (001/RES2020 (2020)); 

Opätovne pripomíname, že na základe odporúčaní Bazilejského výboru pre bankový 
dohľad v oblasti bankovej regulácie a riešenia problémov 001/RES2020 (2020) sa pokladničné 
poukážky Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna vydávajú v dvoch kategóriách: (1) 
Rezervná Svetová Mena (001/RES2020 (2020)); (2) Svetová Mena Obchodovaná na Burze 
denominovaná v akejkoľvek svetovej mene s prihliadnutím na odporúčania Bazilejského 
výboru pre bankový dohľad v oblasti bankovej regulácie Bazilej III; 

 

 

 

 



 
 

Nemožno poprieť, že Čínska ľudová republika (ČĽR) vďačí za svoj hospodársky úspech 
v globálnej ekonomike najmä členstvu v medzinárodných finančných a hospodárskych 
organizáciách. Pritom v záujme účinnej obhajoby vlastných hospodárskych záujmov a 
reálneho vplyvu na rozhodovacie procesy súvisiace s rozvojom svetového hospodárstva, 

S cieľom zabrániť zvýšeniu zraniteľnosti čínskej ekonomiky v dôsledku pokračujúceho 
rastu úverov, ktorý môže spomaliť alebo skomplikovať ozdravenie súvah bánk a prehĺbiť 
existujúce odchýlky v distribúcii úverov, 

Podporujúc rozvoj ázijského trhu s dlhopismi, ktorá vedie k štandardizácii 
medzinárodného dlhu v CNY, a zároveň podpora zvýšeného dopytu po CNY zo strany 
komerčných bánk a podnikov v rámci Chiang Mai Multilaterálne iniciatívy na vykonávanie 
swapov medzi centrálnymi bankami, podpora realizácie multilaterálnych projektov v rámci 
iniciatívy «One belt is one way», ktorá zvyšuje používanie CNY v strednej a juhovýchodnej 
Ázii, 

Medzinárodná menová pokladnica, rozhodla: 

Schváliť voľne zameniteľnú menu Čínskej ľudovej republiky «Gold Renminbi», 
zabezpečenú XAU vo forme Svetovej Rezervnej Meny - Pokladničných Poukážok 
Medzinárodnej Menovej Pokladnice Jedna, v globálnom finančnom systéme a zaviesť ju do 
Svetového Finančného obehu na základe odporúčania výboru Basel Committee on Banking 
Supervision v oblasti bankovej regulácie Basel III a v súlade s uznesením č. 1 (001/RES2020) 
zo 7. apríla 2020 «Protikrízové finančné opatrenia». 

Vláde a Komunistickej strane Čínskej ľudovej republiky sa odporúča, aby urýchlene 
schválili voľne zameniteľnú menu Čínskej ľudovej republiky Gold Renminbi a vytvorili tak 
potrebný základ pre zavedenie domáceho a medzinárodného finančného obratu v tejto 
oblasti. V tejto súvislosti vás žiadame, aby ste vzali na vedomie odporúčania Bazilejského 
výboru pre bankový dohľad v oblasti bankovej regulácie a záverečné odporúčania 
Bazilejského výboru III. 

Finančným organizáciám pôsobiacim v oblasti riadenia finančného trhu Čínskej 
ľudovej republiky sa odporúča, aby bezodkladne zorganizovali pracovné skupiny s potrebnou 
úrovňou právomocí a štatútom utajenia, ktoré budú pracovať na platforme Medzinárodného 
menového fondu vo forme špeciálneho oddelenia «Proti-krízové centrum». 

 

 

 

 

 

 



 
 

Medzinárodná Menová Pokladnica Jedna sa rozhodla pokračovať v riešení týchto 
otázok na svojich špecializovaných útvaroch - špeciálnom oddelení pre prekonávanie 
globálnej finančnej krízy «Proti-krízové centrum» a oddelení špeciálnych projektov a 
programov. 

Kontrolou a auditom vykonávania tohto uznesenia č. 008 je poverený Výkonný výbor 
Medzinárodnej menovej pokladnice. 

 

Schválené, vypracované a vykonané 

Od 21.12.2021 

 

 

 

 

 

 

Jeho výsosť 

Alexander Nikolajevič Paramonov 

 

Hlavný pokladník 
Medzinárodnej menovej pokladnice, 

 
Prezident a prevádzkový riaditeľ 

spoločnosti White Spiritual Boy R.S.B. Global Corp Inc, 
 

Číslo OSN 509519 

 

 

 

 

 


