
                     
        ΠΡΕΣΒΕΙΑ  ΜΑΔΡΙΤΗΣ                                       

              ΓΡΑΦΕΙΟ Ο.Ε.Υ.                                                                 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------ 
Avda. Dr. Arce 24-28002 Mαδρίτη 

 Tηλ: +34915644592, Φαξ: +34915644668, www.agora.mfa.gr/es73, ecocom-madrid@mfa.gr 

                                                                                                     Μαδρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2020 

                                                                                    

 

Ενδεχόμενη ματαίωση του Mobile World Congress 2020 

 

Σύμφωνα με σημερινά δημοσιεύματα στον ισπανικό τύπο, η GSMA, διοργανώτρια αρχή του 

Mobile World Congress, αν και μέχρι στιγμής δεν έχει υπάρξει επίσημη ανακοίνωση στην 

ιστοσελίδα της, εξετάζει πλέον την ακύρωση του συνεδρίου στη Βαρκελώνη, λόγω της ανησυχίας 

για την εξάπλωση του κορωνοϊού. Συγκεκριμένα, η απόφαση θα ληφθεί την Παρασκευή 14 

Φεβρουαρίου.  

Η εξάπλωση της επιδημίας του κορωνοϊού από την Κίνα έχει ήδη σοβαρό οικονομικό αντίκτυπο, 

τόσο στην οικονομία της χώρας και στις επιχειρήσεις που εδράζουν την παράγωγή τους εκεί, όσο 

και στις μετακινήσεις και τις εμπορικές δραστηριότητες παγκοσμίως. Ταυτοχρόνως, σύμφωνα με 

πρόσφατα στοιχεία, τουλάχιστον 24 διεθνείς εκθέσεις και συνέδρια έχουν ακυρωθεί ή αλλάξει το 

πρόγραμμά τους, λόγω του κινδύνου εξάπλωσης του ιού, κυρίως στις ασιατικές χώρες. Στο 

πλαίσιο αυτό, η ανησυχία είναι έντονη γύρω από την κορυφαία παγκόσμια διοργάνωση στο χώρο 

των τηλεπικοινωνιών, καθώς και ένα από τα σημαντικότερα διεθνή συνέδρια στον τομέα της 

τεχνολογίας, στη Βαρκελώνη, Mobile World Congress (MWC), μεταξύ 24 και 27 Φεβρουαρίου. 

Η GSMA είχε ανακοινώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι έχει λάβει τα απαιτούμενα μέτρα για την 

προστασία της δημόσιας υγείας και την αντιμετώπιση του ενδεχόμενου κινδύνου εμφάνισης 

κρουσμάτων κατά τη διάρκεια του συνεδρίου. Μεταξύ αυτών, είναι η απαγόρευση της εισόδου σέ 

όλα τα άτομα από ολόκληρη την περιφέρεια-επίκεντρο μετάδοσης του ιού, Hubei, αλλά όχι από 

την υπόλοιπη Κίνα. Επιπλέον, θα γίνεται συνεχής απολύμανση των χώρων της έκθεσης και 

ιδιαίτερα των σημείων επαφής, ενώ θα υπάρχουν κάμερες που θα μετρούν τη θερμοκρασία. Για 

πολλές εταιρίες, ωστόσο, τα μέτρα αυτά όχι μόνο δεν καθησυχάζουν, αλλά αντίθετα 

προκαλούν αυξημένη ανησυχία. Επιπροσθέτως, οι συμμετέχοντες θα χρειαστεί να 

κυκλοφορούν με γάντια και μάσκες, ενώ θα αποφεύγεται η ανθρώπινη επαφή, όπως οι χειραψίες 

μεταξύ των επιχειρηματιών. Με αυτόν τον τρόπο όμως, υπονομεύεται αρκετά η ποιότητα του 

συνεδρίου, καθώς πέραν της παρουσίασης των καινοτομιών, η σύναψη συμφωνιών και η 

επιχειρηματική δικτύωση αποτελούν βασικές προτεραιότητές του.  

Οι μεγάλες κινεζικές τεχνολογικές Huawei, Xiaomi, Oppo, Realme και η αμερικανική Motorola 

(Lenovo), έχουν ανακοινώσει ότι η παρουσία και η ατζέντα τους θα εξαρτηθούν από την εξέλιξη 

της επιδημίας το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Ειδικότερα, η Huawei και η Realme 

ανέφεραν ότι θα μειωθεί ο αριθμός των στελεχών που θα μετακινηθεί από την Κίνα και η 

πλειοψηφία των ατόμων των αποστολών θα ταξιδέψει από την Ευρώπη. Όλες οι εταιρίες που θα 

παρευρεθούν θα τηρήσουν τα πρωτόκολλα υγείας και υγιεινής, ενώ τα άτομα που μετακινούνται 

από την Κίνα θα διανύσουν κάποιο χρόνο απομόνωσης πριν από την παρουσία τους στο 

συνέδριο καθώς και επιπλέον 14 ημέρες μετά τη λήξη του συνεδρίου. Τονίζεται ότι μεγάλος 

αριθμός εταιριών ζητούν την ακύρωση ή την αναβολή του συνεδρίου, καθώς τα κόστη για αυτές, 

δεδομένου ότι έχουν αλλάξει το σχεδιασμό τους, είναι μεγάλα. 
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Παράλληλα, ολοένα και περισσότερες εταιρίες ακυρώνουν τη συμμετοχή τους, ασκώντας 

περαιτέρω πίεση στους διοργανωτές για την ακύρωση ή αναβολή του συνεδρίου. Από τις 

μεγαλύτερες διεθνείς τεχνολογικές επιχειρήσεις που έχουν ήδη ανακοινώσει την απόσυρσή τους, 

είναι η Amazon, η LG, η Ericsson, η Sony, η Nvidia, η Intel, η NTT η Docomo, η Gigaset, η Umidigi, 

η Amdocs, η Vivo και η CommScope παρά τη μεγάλη επιρροή που θα είχαν στο συνέδριο. Οι 

εταιρίες αυτές, κάλυπταν περισσότερο από το 10% του εκθεσιακού χώρου. Ακόμη, η ZTE καθώς 

και η TCL, δήλωσαν ότι θα ακυρώσουν τη συνέντευξη τύπου, αλλά θα διατηρήσουν την παρουσία 

των περιπτέρων τους στην έκθεση. Η παρουσίαση από τη Sony, η οποία προγραμματιζόταν να 

γίνει στη Βαρκελώνη, θα πραγματοποιηθεί μέσω διαδικτύου.  

Σημειώνεται ότι το MWC έχει αξιόλογο οικονομικό αντίκτυπο κάθε χρόνο στη Βαρκελώνη, καθώς 

συμμετέχουν πάνω από 2.400 επιχειρήσεις – εκθέτες, 160 εθνικές αποστολές και άνω των 

100.000 επισκεπτών. Οι θέσεις εργασίας που δημιουργεί φθάνουν τις 14.000 και τα συνολικά 

έσοδα ξεπερνούν τα 475 εκ. ευρώ. Συνεπώς, αποτελεί πολύ ισχυρό πλήγμα, τόσο για τη 

διοργάνωση όσο και τη Βαρκελώνη, η ακύρωση των συμμετοχών των μεγαλύτερων και 

σημαντικότερων τεχνολογικών εταιριών, αριθμός που δεν είναι απίθανο να ανέβει, παρά το ότι 

απομένουν λιγότερο από δύο εβδομάδες έως την έναρξη του συνεδρίου.  

Ακόμη ισχυρότερο, όμως, θα είναι το πλήγμα σε περίπτωση εξάπλωσης του ιού. Σύμφωνα και με 

δημοσιεύματα του ισπανικού οικονομικού τύπου, η μη ακύρωση ή αναβολή του MWC, θέτει σε 

κίνδυνο τόσο τη δημόσια υγεία όσο και την οικονομία της χώρας, καθώς σε περίπτωση που 

υπάρξουν κρούσματα μεταξύ των συμμετεχόντων, τα αποτελέσματα θα είναι χειρότερα από την 

ακύρωσή του. 
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