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Ενημερωτικό πρωϊνό με ομιλητή τον Πρόεδρο των ισπανικών σιδηροδρομικών 
γραμμών RENFE, κ. ΙSAÍAS TÁBOAS 

 

Η Renfe και το μέλλον των μετακινήσεων, Excecutive Forum España 

Πραγματοποιήθηκε, την 12η Μαΐου, ενημερωτικό πρωινό, που διοργανώθηκε από το Executive 

Forum España, με κύριο ομιλητή τον κ. Isaías Táboas, Πρόεδρο της κρατικής ισπανικής 

σιδηροδρομικής Renfe, το οποίο παρακολούθησε το Γραφείο ΟΕΥ Μαδρίτης. Το Executive 

Forum αποτελεί το εθνικό σημείο αναφοράς στη διοργάνωση ενημερωτικών πρωινών, 

εκδηλώσεων και συνεδρίων υψηλού επιπέδου. Ως προς την πραγματοποίηση των ανωτέρω, 

συνεργάζεται ιδίως με κορυφαίες ισπανικές και πολυεθνικές εταιρίες. Η εν θέματι ενημέρωση, 

διάρκειας εβδομήντα περίπου λεπτών, επικεντρώθηκε αποκλειστικά στην μετακίνηση πολιτών -

και όχι εμπορευμάτων-.  

Τα κυριότερα σημεία, που συγκρατήθηκαν από την ομιλία του κ. Táboas, ήταν τα εξής:  

• Η εταιρία Renfe, η σημαντικότερη εταιρία τρένων στην Ισπανία, έχει μία ιστορία 81 ετών 

ενώ η Κυβέρνηση, που σήμερα κατέχει το 25% της εταιρίας, έχει παίξει καθοριστικό ρόλο 

στην ανάπτυξή της και τη βελτίωση των αντίστοιχων υποδομών. 

 

• Από τα δεδομένα της Renfe, καθίσταται σαφές ότι η κίνηση δεν έχει επιστρέψει στα προ 

πανδημίας επίπεδα σε κανένα μέσο. Ωστόσο, καταγράφεται υψηλή κινητικότητα στις 

μετακινήσεις των ατόμων, που ταξιδεύουν για να δουν οικογενειακά πρόσωπα ή φίλους.  

 

• Η επιλογή μετακίνησης με τρένο καθίσταται ολοένα πιο δημοφιλής τα τελευταία έτη, όντας 

ο πιο κοινός τρόπος μετακίνησης σε αριθμό ταξιδιωτών, σε πολλές διαδρομές, εντός της 

Ισπανίας.  

 

• Σημαντικό είναι το γεγονός ότι τα τρένα διαθέτουν καφετέρια, στην οποία η δαπάνη των 

ταξιδιωτών είχε αυξηθεί, κατά 40%, τα τελευταία χρόνια. Τα υπόλοιπα μέσα μετακίνησης 

δεν διαθέτουν αυτήν την πολυτέλεια και για αυτό η Renfe δίνει μεγάλη σημασία στην εν 

λόγω υπηρεσία, η οποία είναι και επικερδής. 

 

• Εξυπακούεται ότι βασικό πλεονέκτημα των τρένων είναι η μείωση των ρύπων, καθώς 

αποτελεί τον πιο οικολογικό τρόπο μετακίνησης εντός της χώρας.  

 

• Η ενέργεια, που δαπανά η εταιρία, προέρχεται πλέον σε μεγαλύτερο βαθμό, από Α.Π.Ε., 

ενώ επενδύει συνεχώς για την περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου τροφοδότησής της. 
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• Μεταξύ των στρατηγικών της εταιρίας είναι η συνεχής βελτίωση του συνόλου των 

υπηρεσιών που παρέχουν στους ταξιδιώτες. 

 

• Επίσης, προγραμματίζουν να αυξήσουν τα εισιτήρια, που δίνονται σε εξαιρετικά χαμηλές 

τιμές, σε συγκεκριμένα δρομολόγια, επεκτείνοντας τον προγραμματισμό που ξεκίνησε με 

την σιδηροδρομική σύνδεση Μαδρίτης – Βαρκελώνης (AVLO) και στη Σεβίλλη.  

 

• Ένας ακόμη στρατηγικός στόχος της εταιρίας είναι η διεθνοποίησή της, 

αυξάνοντας περαιτέρω την παρουσία της εκτός Ισπανίας και ιδίως στην αγορά 

της Ευρώπης. Συγκεκριμένα, τουλάχιστον το 10% των εσόδων αναμένεται να 

προέρχονται από αγορές εκτός Ισπανίας έως και το 2028.  

 

• Παράλληλα, τα τρένα της Renfe είναι από τα πιο συνεπή στην τήρηση των 

ωραρίων στην Ευρώπη, αυξάνοντας διαρκώς την ανταγωνιστικότητά τους και τη 

διεθνή τους εικόνα.  

 

• Η εταιρία, επίσης, προσανατολίζεται συνεχώς στο στόχο να γίνεται ανταγωνιστική 

έναντι των αεροπορικών μετακινήσεων, ενώ παρακολουθούν συστηματικά την 

πορεία των τιμών, προκειμένου να προσαρμόζουν τις χρεώσεις τους ανάλογα. 

 

• Τέλος, προκειμένου η εταιρία να συνεχίσει να αναπτύσσεται, είναι αναγκαία η εφαρμογή 

νέων τεχνολογιών και η συνεχή εκπαίδευση του εργατικού δυναμικού.  
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