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         Μαδρίτη, 30 Αυγούστου 2018 

 

 

Margarita Delgado: Η πρώτη γυναίκα στην ιστορία δύο αιώνων της Τράπεζας 

της Ισπανίας στον ρόλο του Αναπληρωτή Διοικητή 

 

Ο τωρινός αναπληρωτής διοικητής της Τράπεζας της Ισπανίας, κ. Javier Alonso, ο οποίος 

είναι 67 ετών, έχει υποβάλει την παραίτησή του στην Τράπεζα της Ισπανίας και την 

κυβέρνηση, συνεπώς την Παρασκευή 3 Αυγούστου, κατά τη διάρκεια του υπουργικού 

συμβουλίου, η εκτελεστική εξουσία επισήμως δέχθηκε την παραίτησή του και ονόμασε την 

κα Margarita Delgado, Αναπληρωτή Διοικητή της Τράπεζας της Ισπανίας, δεύτερη 

υψηλότερη ιεραρχικά θέση του θεσμού.  

Το όνομα της κας Margarita Delgado υπήρξε υποψήφιο για αυτή τη θέση, από τον Ιούλιο 

του 2016, όταν ο κ. Fernando Restoy αποφάσισε να εγκαταλείψει τη θέση στη Τράπεζα 

της Ισπανίας. Η κα Delgado τότε κατείχε τη θέση της Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας 

του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (MUS).  Η νέα Αναπληρωτής Κυβερνήτης θα 

μοιραστεί ολόκληρη την εξαετή θητεία της, ξεκινώντας από τις 11 Σεπρεμβρίου τ.έ., με τον 

κ. Hernández de Cos, ο οποίος ανήλθε στη θέση του Προέδρου στις 11 Ιουνίου, σε 

συνέχεια διορισμού από την προηγούμενη κυβέρνηση, του κ. Mariano Rajoy. 

Η κα Delgado γνωρίζει άψογα τη λειτουργία τόσο της ΕΚΤ όσο και της Τράπεζας της 

Ισπανίας, είναι μια πολύ σεβαστή γυναίκα στον χρηματοπιστωτικό τομέα, χωρίς γνωστές 

πολιτικές πεποιθήσεις, ικανοποιώντας όλες τις προϋποθέσεις που έθεσε ο κ. Pedro 

Sánchez για τον αντικαταστάτη του κου Alonso. Σημειώνεται ότι παραδοσιακά η 

κυβέρνηση επιλέγει τον διοικητή της Τράπεζας της Ισπανίας, παρόλο που ο βασιλιάς τον 

διορίζει, ενώ η υποψηφιότητα του υποδιοικητή παρουσιάζεται από το κόμμα της 

αντιπολίτευσης. 

Οι οικονομικές και πολιτικές πηγές υποστηρίζουν ότι η νέα αναπληρώτρια διοικητής 

πληροί όλες τις προϋποθέσεις και αναγνωρίζει ότι το όνομά της εξετάστηκε πολλές φορές 

για την ΕΚΤ και την Τράπεζα της Ισπανίας. Το μοναδικό πρόβλημα, σύμφωνα με άλλες 

πηγές, είναι ότι αυτή η γυναίκα αφήνει μία πολύ σημαντική θέση για τις ισπανικές 

τράπεζες, στην ΕΚΤ, παρόλο που αποτελεί κοινή παραδοχή ότι το προφίλ τόσο του κ. 

Hernández de Cos, της κας Delgado όσο και της σημερινής Υπουργού Οικονομίας Νάντια 

Καλβίνο, αποτελούν την τέλεια ομάδα για να προωθηθεί η Ισπανία στα πιο σημαντικά 

ευρωπαϊκά όργανα, αφού διαθέτουν πολύ σημαντικά και αναγνωρισμένα προφίλ.  
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Η κα Margaria Delgado είναι κάτοχος πτυχίου Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων 

από το Πανεπιστήμιο Complutense της Μαδρίτης, ενώ, από το 1988, κατέχει τη θέση του 

Τεχνικού Τραπεζικής Διαχείρισης της Τράπεζας της Ισπανίας. Το 1991 εκπαιδεύτηκε ως 

επιθεωρητής στο πιστωτικό ίδρυμα. Το 2000 σπούδασε Διεθνείς Διαπραγματεύσεις και 

Επίλυση Συγκρούσεων, ενώ το 2009 σπούδασε Διαχείριση Προγραμμάτων στο IESE 

Business School. 

 


