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ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΠΡΩΙΝΟ ΤΟΥ FORO NUEVA ECONOMÍA, ΜΕ ΤΟΝ Κ. LUCA DE MEO, 

ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΗΣ SEAT, ΜΑΔΡΙΤΗ, 12.11.2019 

 

Πραγματοποιήθηκε, σε κεντρικό ξενοδοχείο της ισπανικής πρωτεύουσας, αυθημερόν, 

ενημερωτικό πρωινό, το οποίο διοργανώθηκε από τον ιδιωτικό οργανισμό Foro de la Nueva 

Economía. Ομιλητές της στοχευμένης εκδήλωσης ήταν ο κ. Juan de Antonio Rubio, CEO της 

εταιρίας εκμίσθωσης οχημάτων με οδηγό για μικρές αποστάσεις, Cabify, ο οποίος, στη σύντομη 

ομιλία του, σημείωσε ότι οι δύο ισπανικές εταιρίες, Cabify και Seat, αποτελούν σημαντικό μέρος 

της καινοτομίας και των επιχερήσεων της Ισπανίας. 

Στη συνέχεια, το λόγο πήρε ο κύριος ομιλητής, κ. Luca de Meo, Πρόεδρος της ισπανικής 

αυτοκινητοβιομηχανίας Seat έκανε παρουσίαση της ισχυρής εταιρίας, η οποία αποτελεί μία από 

τις σημαντικότερες βιομηχανίες της Ισπανίας. Συγκεκριμένα, η εταιρία, διακρίνεται σε πλήθος 

τομέων, καθώς βρίσκεται πάνω από το μέσο όρο των επιχειρήσεων της Ισπανίας. Ακόμη, η Seat 

αποτελεί καθοριστική καινοτόμα δύναμη, καθώς η ανάπτυξη εφαρμογών και καλύτερης 

τεχνολογίας αποτελεί προτεραιότητα της αυτοκινητοβιομηχανίας, παρασύροντας με αυτόν τον 

τρόπο και τον κλάδο της πληροφορικής. Επιπλέον, τόσο η Seat όσο και γενικότερα ο κλάδος της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, προσφέρουν πολλές θέσεις εργασίας οι περισσότερες από τις οποίες 

είναι μόνιμες και όχι εποχιακές. Σύμφωνα με τον ίδιο, το 97% των συμβολαίων εργασίας είναι 

αορίστου χρόνου το οποίο είναι εξαιρετικά υψηλότερο από την πλειοψηφία των υπολοίπων 

επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην Ισπανία. 

Μία από τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος είναι η οικολογική μεταστροφή του. Τα 

τελευταία έτη, ιδιαίτερη άνοδο παρουσιάζουν τα ηλεκτροκίνητα αυτοκίνητα, τα οποία πιστεύεται 

ότι θα αποτελέσουν τον κυρίαρχο τύπο αυτοκινήτων μελλοντικά. Παρόλα αυτά, η μετάβαση αυτή 

δεν θα είναι άμεση και, όπως σημείωσε, είναι νωρίς για να στοχεύουμε αποκλειστικά σε αυτήν 

την κατεύθυνση. Δεδομένου ότι η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι ιδιαίτερα καινούργια, η 

παραγωγή και η ανάπτυξη μπαταριών μεγάλης χωρητικότητας κοστίζει αρκετά, επομένως τα 

μοντέλα ηλεκτροκίνησης είναι απαγορευτικά για τους περισσότερους οδηγούς. Αντιθέτως, 

οφείλουμε να στοχεύσουμε στην πώληση νέων αυτοκινήτων, τα οποία όμως ρυπαίνουν πολύ 

λιγότερο από τα παλαιού τύπου αυτοκίνητα, τα οποία κυκλοφορούν. Τονίζεται όμως ότι, σε 

μακροχρόνια βάση, οι πωλήσεις των ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων θα αυξηθούν σημαντικά, διότι 

το κόστος τους θα μειωθεί ενώ, εν αντιθέσει, οι βενζινοκίνητοι κινητήρες θα στοιχίζουν 

περισσότερο, λόγω της εφαρμογής κανόνων για την προστασία του περιβάλλοντος.  

Έμφαση έδωσε και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας, η οποία αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο της 

αυτοκινητοβιομηχανίας για την ανάπτυξη του κλάδου και την ανταγωνιστικότητα των 

επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των συστημάτων που χρησιμοποιούνται στα 

αυτοκίνητα βοηθά όχι μόνο στην αποφυγή ατυχημάτων αλλά και στην αλλαγή του τρόπου 

κυκλοφορίας των αυτοκινήτων. Για τον κ. Luca de Meo είναι δεδομένο ότι η αξία των αυτοκινήτων 
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που θα παράγονται στο μέλλον θα προέρχεται από την εφαρμοσμένη τεχνολογία του κάθε 

μοντέλου και το πληροφοριακό πρόγραμμα με το οποίο θα λειτουργεί. Σημείωσε μάλιστα ότι η 

εταιρία του εργάζεται σκληρά στην έρευνα και ανάπτυξη πληροφοριακών προγραμμάτων για την 

εφαρμογή τους στα μοντέλα της.  

Αναφορά έγινε και στους μελλοντικούς αγοραστές αυτοκινήτων, οι οποίοι δεν είναι γνωστό, εάν 

θα επιθυμούν να αγοράσουν δικό τους αυτοκίνητο ή εάν θα επιλέξουν την βραχυχρόνια ενοικίαση 

διαφορετικών μοντέλων. Διατύπωσε όμως την άποψη ότι οι πωλήσεις και οι κατασκευές 

αυτοκινήτων δεν θα μειωθούν, απλώς δεν μπορούμε να γνωρίζουμε, εάν οι αγοραστές θα είναι 

ιδιώτες, εταιρίες ή ένας συνδυασμός και των δύο.  

Τέλος, επισήμανε την αναγκαιότητα της συμβολής του κράτους στον κλάδο της 

αυτοκινητοβιομηχανίας, δεδομένου της σπουδαιότητάς της στην εθνική οικονομία. Πέραν των 

σημαντικών εσόδων για περίπου δύο εκατομμύρια οικογένειες της Ισπανίας, ο τομέας βοηθάει 

σημαντικά στο θετικό εμπορικό ισοζύγιο καθώς και στην ανάπτυξη της βιομηχανίας της χώρας. 
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