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Бугарка Кристалина Георгијева, сада број два у Светској банци, једини је кандидат за
место шефа Међународног монетарног фонда, где ће заменити Кристин Лагард,
саопштио је ММФ.

Генерална директорка ММФ Кристин Лагард је поднела оставку на то место да би
преузела вођство Европске централне банке.

"Период подношења кандидатура за место генералног директора је завршен у петак, 6.
септембра. Једина кандидаткиња, Кристалина Георгијева, садашња генерална
директорка Светске банке и бугарска држављанка, потврдила је вољу да се кандидује,"
навео је ММФ у саопштењу, преноси РСЕ.

Управни одбор Фонда ће сада организовати састанке између кандидаткиње и управе
планирајући номинацију најкасније до 4. октобра. ММФ је морао да промени статут који
се односи на старосну границу за место генералног директора да би кандидатура
Георгијеве, која пуни 66 година 13. августа, била валидна.

Од 1951. године прописи Фонда забрањују кандидатуру на то место особи старој 65
година и не дозвољавају да носилац те функције остане на том месту даље од свог 70.
рођендана. Институција је у саопштењу навела да се изменом прописа коју је усвојио
савет гувернера и која одмах ступа на снагу усклађују услови за именовање генералног
директора са условима који се примењују на чланове управног одбора, коме генерални
директор председава, и на председника Групе Светске банке, где нема старосног
ограничења.

Георгијеву је за кандидата одредила Европска унија 2. августа после тесног гласања
које је показало поделе унутар Уније. Поред тога што има велико искуство у
међународним финансијама, у њену корист је ишло и то што је жена и држављанка
земље источне Европе.
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Историјски гледано, вођство ММФ је увек било поверено Европљанину, а Светске Банке
Американцу. Та подела улога остаје непромењена као што показује номинација Дејвида
Малпаса на чело Светске Банке овог пролећа.

Он је такође био једини кандидат. Лагард ће функцију у ММФ званичмо напустити у
четвртак.

(Фонет)
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