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Международен валутен фонд
Вашингтон, D.C. 20431 САЩ

Изявление на Кристалина Георгиева при избирането й за управляващ директор
на МВФ
Г-жа Кристалина Георгиева направи днес следното изявление след одобряването й от
Изпълнителния съвет на Международния валутен фонд (МВФ) за нов управляващ
директор на МВФ – 12-ти по ред от създаването на Фонда през 1944 г., с петгодишен
мандат започващ на 1 октомври 2019 г.
„За мен е голяма чест да бъда избрана за управляващ директор на МВФ. Благодарна
съм за доверието, което ми гласуваха Изпълнителният съвет на Международния
валутен фонд (МВФ) и всички страни-членки. Искам да отдам дължимото на моята
предшественица, Кристин Лагард, голям лидер и скъп приятел, чиято визия и
неуморен труд допринесоха толкова много за трайния успех на МВФ.
МВФ е уникална институция с голяма история и служители от световна класа. Аз
идвам в тази институция с твърда вяра в мандата й да осигурява стабилността на
световната икономическа и финансова система чрез международно сътрудничество.
Убедена съм, че ролята на Фонда никога не е била по-важна.
Огромна отговорност е да си начело на МВФ във време, когато световният
икономически растеж остава разочароващ, търговските напрежения продължават, а
световният дълг е най-високият в историята. Както отбелязах в изявлението си за
Изпълнителния съвет, наш непосредствен приоритет е да помагаме на държавите да
намалят до минимум риска от кризи и да имат готовност да се справят с икономически
спадове. Но ние трябва да следваме и дългосрочната си цел – да поддържаме стабилни
парични, фискални и структурни политики, насочени към изграждането на по-силни
икономики и към подобряване на живота на хората. Това означава да работим и по
въпроси като неравенството, климатичните рискове и бързите технологични промени.
За да имаме готовност за действие, изключително важно е опазването на финансовата
мощ на Фонда, както и повишаването на усилията за надзор и развитие на капацитета.
Работейки с моя екип, целта ми е да укрепя Фонда още повече, правейки го все поориентиран към бъдещето и още по-внимателен нуждите на нашите членки.
Очаквам с нетърпение да започна работата си с всички 189 страни-членки, с
Изпълнителния съвет и всички служители, и с всички наши партньори в предстоящите
години.“

