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Οι ΗΠΑ προτείνουν τον Ινδοαμερικανό Ajay Banga για τη θέση του Προέδρου της 

Παγκόσμιας Τράπεζας. 

 

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, οι  Ηνωμένες Πολιτείες  προτείνουν τον 

63χρονο Ajay Banga, υψηλόβαθμο στέλεχος του α/επενδυτικού ομίλου General Atlantic και 

πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας συμμετοχών Exor (συμφερόντων της 

ιταλικής οικογένειας Agnelli, μεγαλομετόχων του Fiat/ Stelantis Group καθώς και της Juventus). 

O -γεννημένος στην Ινδία- κ. Banga διετέλεσε επί δωδεκαετία διευθύνων σύμβουλος της 

MasterCard και "διαθέτει την αναγκαία εμπειρία για να κινητοποιήσει ιδιωτικούς και δημόσιους 

πόρους ώστε να αντιμετωπιστούν οι κατεπείγουσες προκλήσεις της εποχής μας, μεταξύ των 

οποίων είναι και η υπερθέρμανση του πλανήτη" σύμφωνα με σχετικές δηλώσεις του Προέδρου 

Biden. 

 

Το διοικητικό συμβούλιο της Παγκόσμιας Τράπεζας  αναμένεται να επιλέξει το  νέο πρόσωπο 

που θα ηγηθεί του Οργανισμού περί τις αρχές Μαΐου, αντικαθιστώντας τον νυν πρόεδρο, κ. 

David Malpass, ο οποίος ανακοίνωσε την παραίτηση του στις αρχές του μήνα, δηλώνοντας ότι 

θα παραμείνει στη θέση του έως και τις αρχές Ιουνίου, πολύ νωρίτερα από τη λήξη της θητείας 

του τον Απρίλιο του 2024. Η παραίτηση Malpass ήρθε ως αποτέλεσμα μηνών διαμάχης σχετικά 

με τις απόψεις του για την κλιματική αλλαγή και την πίεση της Υπουργού Οικονομικών των 

ΗΠΑ, Janet Yellen, να υιοθετήσει πιο «τολμηρές» μεταρρυθμίσεις. 

 

Υπενθυμίζεται ότι, βάσει άτυπης συμφωνίας μεταξύ των χωρών μελών του Οργανισμού, οι 

Ηνωμένες Πολιτείες παραδοσιακά επιλέγουν ποιος θα ηγηθεί της Παγκόσμιας Τράπεζας 

(World Bank – WB) ενώ ένας Ευρωπαίος υποψήφιος επιλέγεται ως διευθύνων σύμβουλος του 

Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Η πρακτική αυτή έχει αποτελέσει αντικείμενο αυξανόμενης 

κριτικής τα τελευταία έτη, ιδίως από αναδυόμενες οικονομικές δυνάμεις, όπως η Κίνα και η 

Ινδία, οι οποίες διεκδικούν, εμφατικά, μεγαλύτερο ρόλο για τον εαυτό τους στο παγκόσμιο 

οικονομικό γίγνεσθαι.  Υπό αυτό το πρίσμα, η  υποψηφιότητα του Ινδοαμερικανού Banga 

αναμένεται να αμβλύνει τις όποιες αντιδράσεις, κερδίζοντας την υποστήριξη των 

αναπτυσσόμενων χωρών. Εξάλλου, ο εν λόγω υποψήφιος θεωρείται ιδανικός για τη θέση του 

Προέδρου της Παγκόσμιας Τράπεζας, καθώς, σύμφωνα με εδώ πηγές, διαθέτει εκτεταμένη 

εμπειρία στη συνεργασία μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε χρηματοδοτικά σχήματα ενώ 

αποτελεί θιασώτη της ανάπτυξης χωρίς αποκλεισμούς.  

 

Σημειώνεται ότι αν και η Παγκόσμια Τράπεζα διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην 

καταπολέμηση της πανδημίας, παρέχοντας για το σκοπό αυτό $ 157 δισεκ., ενώ, αντίστοιχα 

έχει διαθέσει σημαντικούς πόρους για την αντιμετώπιση των δεινών που έχει προκαλέσει η 

ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, η δράση και το κύρος της, ως διεθνής οργανισμός παγκόσμιας 

εμβέλειας, έχει επισκιαστεί τα τελευταία χρόνια, με την Κίνα να αναδεικνύεται στον μεγαλύτερο 

πλέον διμερή πιστωτή σε πολλές αναπτυσσόμενες οικονομίες. 



Αντίστοιχα, επισημαίνεται ότι η Administration, κυρίως μέσω του α/ Υπουργείου Οικονομικών, 

προσπαθεί εδώ και καιρό να μετατοπίσει τη δραστηριότητα της Παγκόσμιας Τράπεζας στην 

αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Ούτως, η  Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, κα Yellen, 

έχει καλέσει επανειλημμένως την WB να επεκτείνει τον ισολογισμό της, κινητοποιώντας 

αποτελεσματικότερα ιδιωτικά κεφάλαια για επενδύσεις στον αναπτυσσόμενο κόσμο.  

 

Τέλος, αναφέρεται ότι ο  κ. Banga έχει καλλιεργήσει διαχρονικά στενούς δεσμούς με κορυφαία 

στελέχη των Δημοκρατικών, έχοντας διατελέσει, μεταξύ άλλων, σύμβουλος της Αντιπροέδρου 

Kamala Harris, ενώ στο παρελθόν, είχε οριστεί μέλος σε μια επιτροπή για την κυβερνοασφάλεια 

κατά τη διάρκεια της διακυβέρνησης Obama. Συναφώς, σε χθεσινή δήλωση της, η 

Αντιπρόεδρος Harris εκθείασε την υποψηφιότητα Banga, αναφέροντας ότι θα είναι ένας 

εξαιρετικά επιτυχημένος Πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας. 

 

Για πληρέστερη ενημέρωση, βλ.: 

White House:  https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-

releases/2023/02/23/president-biden-announces-u-s-nomination-of-ajay-banga-to-lead-world-

bank/ 

Department of Treasury: https://home.treasury.gov/news/press-releases/jy1292  
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