
Letter of rejection of the US nomination of Ajay Banga, former 
Mastercard chief, to be World Bank president 
 

We, the undersigned organizations, are appalled that in the context of calls for 
a democratization of the governance in the World Bank, and the global 
consensus of the need for climate and economic justice, the US 
government  nominated Ajay Banga on Thursday 23 February, former 
MasterCard CEO, to become World Bank president. We reject the nomination 
of Mr. Banga for World Bank president.  
 

Banga, vice-chair of US private equity group General Atlantic and former chief 
executive of MasterCard until the end of 2020, was nominated by Joe Biden 
despite his explicit lack of credentials to lead the World Bank Group towards 
seriously tackling the generational challenges of climate change and global 
inequality. A Wall Street veteran, with no demonstrated development 
experience, Banga lacks the credibility to lead the World Bank in its stated 
objective of promoting sustainable development and eradicating poverty, or in 
addressing economic and social rights of the most vulnerable communities, let 
alone climate change. Banga’s current and past affiliations include being 
Chairman of the Board at Exor (a Dutch investment holding company) and 
Director at Temasek (Singapore’s state-owned investment fund), both of 
which invest in fossil fuel projects. He also benefited from Trump-era tax cuts 
by cashing in on share sales after the tax cuts had allowed MasterCard to 
inflate its own share price through buybacks. 
 

The profile of this nominee could not be further away from what the world 
needs in the current context of multifaceted crises and environmental 
emergencies. The World Bank is not a private equity firm. The nomination of 
yet another investment banker illustrates how deeply Wall Street financiers 
remain embedded in leadership, advisory, stakeholder and many other key 
positions across international financial institutions, particularly the World Bank 
Group and International Monetary Fund.  
 

The nomination demonstrates another dangerous step towards the Wall 
Street Climate Consensus, where private sector investors take the leading 
role in financing and governing the supposed “green transition”, while public 
institutions, including the World Bank, are relegated to derisking private 
investments in a show of “subsidized greenwashing”. In the context of a 
Global South debt crisis and hard-hitting austerity measures, the derisking 
agenda further erodes what is left of the developmental state and the 
prioritization of a public budget for economic and social rights and needs. 
 

Banga’s focus on financial markets access and instruments, particularly green 
bonds, for financing climate and sustainable development investments would 
only exacerbate the current extractive dynamic, in which scarce public 
financial resources are massively being diverted from education, health or 
social protection budgets to repay private bondholders and commercial banks. 
His appointment is a message from the Biden administration that the World 
Bank should continue channeling critical sums of public financing to private 
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interests, as the International Finance Corporation (IFC) has been doing for 
decades.  
 

The nomination by the US government makes clearer than ever the need for a 
truly merit-based, transparent and open selection process - not just on paper. 
The World Bank's next leader must serve billions of people living in poverty 
and tackle the growing multiple climate, inequality and economic crises in a 
just, equitable and systemic manner. The world needs a World Bank 
President who prioritizes public financing for public investments and public 
services, reverses the austerity wave, supports economic diversification and 
the nurture of domestic productive sectors, and promotes fair resolution to 
sovereign debt distress, including multilateral debt cancellation when needed. 
The only way to ensure this leader has the right experience and background 
to do so is a due selection process that puts an end once and for all to the 
gentlemen’s agreement between the US and Europe, and prioritizes the 
nomination of a person who comes from the Global South and represents the 
interests of these countries. A process that necessarily incorporates 
exchanges with global civil society and sets clear selection criteria, such as a 
commitment to human rights law and to a feminist, green and just transition 
that ensures economic transformation in the Global South. 
 

We look forward to progressive candidates from the Global South with the 
qualifications and lived experience to enable them to lead the World Bank 
during these challenging times. 
 

 

  Arabicالعربٌة: 
رسالة رفض ترشيح الواليات المتحدة ألجاي بانجا ، الرئيس السابق لماستركارد ، لمنصب رئيس البنك 

 الدولي

نحن ، المنظمات الموقعة أدناه ، نجد أنفسنا مرعوبٌن من أنه فً سٌاق الدعوات إلى دمقرطة الحوكمة فً البنك  
العالمً بشؤن المناخ والعدالة االقتصادٌة ، رشحت الحكومة األمرٌكٌة أجاي بانغا ٌوم الدولً ، واإلجماع 

 لٌصبح رئٌس البنك الدولً.  MasterCardفبراٌر ، الرئٌس التنفٌذي السابق لشركة  32الخمٌس 

السابق تم اختٌار بانجا ، نائب رئٌس مجموعة األسهم الخاصة األمرٌكٌة جنرال أتالنتٌك والرئٌس التنفٌذي 
، من قبل جو باٌدن على الرغم من افتقاره الواضح ألوراق اعتماده لقٌادة  3232لماستركارد حتى نهاٌة عام 

بانجا ، وهو   وعدم المساواة العالمٌة.  مجموعة البنك الدولً نحو معالجة جدٌة للتحدٌات األجٌال لتغٌر المناخ.
 -خبرة والمصداقٌة فً التنمٌة العالمٌة والقضاء على الفقر من قدامى المحاربٌن فً وول سترٌت ، ٌفتقر إلى ال

الذي ٌعالج الحقوق االقتصادٌة واالجتماعٌة للمجتمعات األكثر ضعفاً ، ناهٌك عن  -الهدف المعلن للبنك الدولً 
 Exorمنصب رئٌس مجلس اإلدارة فً  Bangaتشمل االنتماءات الحالٌة والسابقة لشركة   تغٌر المناخ.

)صندوق االستثمار المملوك للدولة فً سنغافورة( ،  Temasekاستثمار هولندٌة قابضة( ومدًٌرا فً  )شركة
كما استفاد من التخفٌضات الضرٌبٌة فً عهد ترامب من خالل   وكالهما ٌستثمر فً مشارٌع الوقود األحفوري.

بتضخٌم سعر  MasterCardاالستفادة من مبٌعات األسهم بعد أن سمحت التخفٌضات الضرٌبٌة لشركة 
 سهمها من خالل عملٌات إعادة الشراء.

ال ٌمكن لملف هذا المرشح أن ٌكون بعًٌدا عما ٌحتاجه العالم فً السٌاق الحالً لألزمات متعددة األوجه  
ٌوضح ترشٌح مصرفً   البنك الدولً لٌس شركة أسهم خاصة ، وال هو بنك تجاري.  والطوارئ البٌئٌة.

مق استمرار ممولً وول سترٌت فً االنخراط فً القٌادة واالستشارات وأصحاب استثماري آخر مدى ع
المصلحة والعدٌد من المناصب الرئٌسٌة األخرى فً المإسسات المالٌة الدولٌة ، وال سٌما مجموعة البنك الدولً 

 وصندوق النقد الدولً.

ٌضطلع مستثمرو القطاع الخاص ٌُظهر الترشٌح خطوة خطٌرة أخرى نحو إجماع وول سترٌت للمناخ ، حٌث  
بدور قٌادي فً تموٌل وإدارة "التحول األخضر" المفترض ، فً حٌن أن المإسسات العامة ، بما فً ذلك البنك 

فً سٌاق   المدعوم ". Greenwashing  الدولً ، ُتنزل إلى االستثمارات الخاصة السخرٌة فً عرض "



قاسٌة ، تزٌد األجندة السخرٌة من تآكل ما تبقى من الدولة التنموٌة أزمة دٌون الجنوب العالمً وتدابٌر التقشف ال
 وإعطاء األولوٌة للمٌزانٌة العامة للحقوق واالحتٌاجات االقتصادٌة واالجتماعٌة المحلٌة.

على الوصول إلى األسواق المالٌة واألدوات ، وال سٌما السندات الخضراء ، لتموٌل  Bangaإن تركٌز  
استثمارات المناخ والتنمٌة المستدامة ، لن ٌإدي إال إلى تفاقم الدٌنامٌكٌة االستخراجٌة الحالٌة ، حٌث ٌتم تحوٌل 

لٌم أو الصحة أو الحماٌة االجتماعٌة لسداد القطاع الموارد المالٌة العامة الشحٌحة بشكل كبٌر من مٌزانٌات التع
تعٌٌنه هو رسالة من إدارة باٌدن مفادها أن البنك الدولً ٌجب أن   حملة السندات والبنوك التجارٌة.  الخاص.

( IFCٌواصل توجٌه مبالغ حرجة من التموٌل العام إلى المصالح الخاصة ، كما تفعل مإسسة التموٌل الدولٌة )
ٌوضح الترشٌح من قبل حكومة الوالٌات المتحدة أكثر من أي وقت مضى الحاجة إلى عملٌة اختٌار  منذ عقود.

ٌجب على القائد التالً للبنك الدولً أن ٌخدم   ولٌس فقط على الورق. -قائمة على الجدارة وشفافة ومفتوحة 
وعدم المساواة واألزمات ملٌارات األشخاص الذٌن ٌعٌشون فً فقر وأن ٌتصدى للمناخ المتعدد المتزاٌد 

ٌحتاج العالم إلى رئٌس للبنك الدولً ٌعطً األولوٌة للتموٌل العام   االقتصادٌة بطرٌقة عادلة ومنصفة ومنهجٌة.
لالستثمارات العامة والخدمات العامة ، مما ٌعكس موجة التقشف ، وٌدعم التنوٌع االقتصادي ورعاٌة القطاعات 

ل العادل لضائقة الدٌون السٌادٌة ، بما فً ذلك إلغاء الدٌون المتعددة األطراف اإلنتاجٌة المحلٌة ، وٌعزز الح
الطرٌقة الوحٌدة للتؤكد من أن هذا القائد لدٌه الخبرة والخلفٌة الصحٌحة للقٌام بذلك هً عملٌة   .  عند الحاجة.

االتحاد األوروبً ، وتعطً األولوٌة االختٌار الواجبة التً تضع حداً نهائٌاً التفاق السادة بٌن الوالٌات المتحدة و
عملٌة تتضمن بالضرورة التبادالت   الجنوب العالمً وٌمثل مصالح هذه الدول.  لترشٌح الشخص الذي ٌؤتً من

مع المجتمع المدنً العالمً وتضع معاٌٌر اختٌار واضحة ، مثل االلتزام بقانون حقوق اإلنسان واالنتقال النسائً 
 ٌضمن التحول االقتصادي فً جنوب الكرة األرضٌة.واألخضر والعادل الذي 

نتطلع إلى مرشحٌن تقدمٌٌن من دول الجنوب ٌتمتعون بالمإهالت والخبرة الحٌة لتمكٌنهم من قٌادة البنك الدولً  
 خالل هذه األوقات الصعبة.

 

Endorsements: 
Drafting organizations: 

1. Equidad de Género: Ciudadanía, Trabajo y Familia 
2. Campaign of Campaigns 
3. Arab Watch Coalition  
4. Financial Transparency Coalition 
5. ActionAid International 
6. Eurodad - European Network on Debt and Development 
7. Latindadd - Latin American Network for Economic and Social Justice 
8. Association Tunisienne de Gouvernance Locale-Tunisia  
9. Third World Network 
10. Bretton Woods Project 
11. Global Social Justice  

 

Other supports 

1. Espace de Solidarité et de Coopération de l'Oriental-Morocco  

 


