Кристалина Георгиева бе избрана за управляващ директор на
Международния валутен фонд на 25 септември 2019 г. Официално тя
ще поеме поста на 1 октомври 2019 г.
Преди да се присъедини към МВФ, от януари 2017 г. до септември
2019 г., г-жа Георгиева е главен изпълнителен директор на Световната
банка, като през този период, в продължение на три месеца, е и
временно изпълняващ длъжността президент на Групата на
Световната банка.
В предишни години г-жа Георгиева участва в определянето на
политическия дневен ред на Европейския съюз. Като заместникпредседател на Европейската комисия по бюджета и човешките
ресурси отговаря за управлението на бюджета на Европейския съюз,
възлизащ на 161 млрд. евро (175 млрд. щатски долара), както и за 33
000 служители. В тази си роля тя е силно ангажирана в решаването на дълговата и бежанската
криза в Европа. На предишния си пост като комисар по въпросите на международното
сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи, Георгиева отговаря за един от найголемите бюджети за хуманитарна помощ в света.
Преди да се присъедини към екипа на Европейската комисия, г-жа Георгиева работи в Световната
банка в продължение на 17 години. През 2008 г. е избрана за вицепрезидент и корпоративен
секретар на банката, изпълняващ ролята на посредник между висшето ръководство на Групата на
Световната банка, нейния Борд на директорите и страните акционери.
Георгиева е заемала редица висши длъжности в Световната банка, включително директор на
сектора за устойчиво развитие, регионален директор, отговарящ за Руската федерация в Москва,
директор на сектора по околна среда, директор на сектора по околна среда и социално развитие за
Източна Азия и Тихоокеанския регион. Тя постъпва в Световната банка през 1993 г. като
икономист по околната среда.
Г-жа Георгиева участва в множество международни инициативи. Съпредседател е на Глобалната
комисия за адаптация към климатичните промени и съпредседател на създадената от генералния
секретар на ООН Работна група на високо равнище за финансиране на хуманитарната помощ. Тя
е автор и съавтор на повече от 100 публикации по теми, свързани с политиките в областта на
околната среда и икономиката, както и на учебници по макро- и микроикономика.
Кристалина Георгиева е родена през 1953 г. в София, България. Има докторска степен по
икономически науки и магистърска степен по политическа икономия и социология от
Университета за национално и световно стопанство в София, където е доцент от 1977 г. до 1991 г.
През академичната си кариера е била гост-изследовател в Лондонското училище по икономика и
в Масачузетския технологичен институт.
През 2010 г. Георгиева е избрана от списание "Юропиън войс"
за "Европеец на годината" и "Комисар на годината" за лидерството й в реакцията на Европейския
съюз при кризи.

