
PANKKIPOLITIIKAN TEESIT 75

1. On laadittava tilitys siitä, mitä on saatu yksityis- 
pankeista, ja liitettävä tilitykseen jokaisen yksityispankin 
kaikkien liiketoimien likvidointiasiakirjat.

(a) Kaikkien yksityispankkien entiselle henkilökunnalle 
(Valtionpankin komissariaatilla on oikeus syrjäyttää muu
tamia tähän henkilökuntaan kuuluvia virkailijoita) on 
annettava ultimatiivinen määräys saattaa mitä lyhimmässä 
ajassa pankin kaikki tilikirjat järjestykseen ja laatia pan
kin tilaa kuvaava lopullinen tilinpäätös ensinnäkin joulu
kuun 14 pnä 1917 76 ja toiseksi viimeisenä toimipäivänä.

(b) Suorittaessaan tätä tilityksen laatimisen ja pankin 
kaikkien toimien likvidoimisen tehtävää yksityispankit toi
mivat yksinomaan Venäjän tasavallan Kansanpankin 
haaraosastoina ja vain likvidoimistarkoituksessa eivätkä 
suorita mitään uusia pankkitoimia.

2. Valtionpankin komissariaatti johtaa kaikkia tilitysten 
laatimistöitä.

Kutsutaan osallistumaan mahdollisimman paljon koke
neita työntekijöitä, m.m. Valtionpankin ja yksityispankkien 
entisiä virkailijoita.

3. Pankkipolitiikkaa on pankkien kansallistamiseen 
rajoittumatta ohjattava vähitellen, mutta johdonmukaisesti 
siihen suuntaan, että pankeista tulisi koko maan sosialisti
seen tapaan järjestetyn talouselämän yhtenäinen kirjan
pito- ja säännöstelykoneisto.

4. On ryhdyttävä ylimääräisiin toimenpiteisiin mahdolli
simman monen Kansanpankin haaraosaston avaamiseksi 
joka puolella maata.

Nämä haaraosastot on sijoitettava mitä tarkoituksen- 
mukaisimmin kaupunkien alueille ja ympäri maaseutua 
yleisön mukavuutta silmälläpitäen.
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Entisten yksityispankkien haaraosastoja on käytettävä 
Kansanpankin haaraosastoina.

5. On julistettava talletusten koskemattomuus (mikä ei 
luonnollisestikaan yhtään vähennä valtion veronkanto- 
oikeuksia).

6. Vapaa sekkivaihto.
7. Työväenvalvonta pankkien rahallisiin maksusuorituk

siin nähden säilyy täydellisesti.
8. Kulutustarkoituksiin menevien rahallisten maksusuo

ritusten säännöstely jää voimaan.
Yleisöä varten otetaan käytäntöön joukko helpotuksia 

tarkoituksella jouduttaa rahojen talletusta pankkeihin ja 
rahojen nostoa pankeista sekä myös yksinkertaistaa muo
dollisuuksia.

9. On ryhdyttävä sellaisiin toimenpiteisiin, että väestö 
tallettaisi pankeissa kaikki rahansa, joita se ei ehdotto
masti tarvitse kulutustarkoituksiin. Valmisteltava lakia ja 
käytännöllisiä toimenpiteitä tämän periaatteen toteuttami
seksi pakkokeinoin.

10. Kaikki Venäjän Federatiivisen Neuvostotasavallan 
alueella sijaitsevat Kansanpankin haaraosastot noudatta
vat toiminnassaan keskushallinnon määräyksiä ja toiminta
ohjeita, eikä niillä ole oikeutta säätää mitään paikallisia 
sääntöjä tai rajoituksia. Poikkeuksia voidaan sallia ainoas
taan keskushallinnon suostumuksella.
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