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Ματαίωση του Mobile World Congress, Βαρκελώνη, 24-27.02.2020 

 

Η διοργανώτρια αρχή του Mobile World Congress, GSMA, προέβη το βράδυ της 12.02.2020, σε 

επίσημη λιτή ανακοίνωση ματαίωσης της φετινής διοργάνωσης στη Βαρκελώνη, η οποία 

αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα του διεθνούς τεχνολογικού γεγονότος – συνεδριακής 

έκθεσης MWC (www.mwcbarcelona.com ), όπως και αναμενόταν σε μεγάλο βαθμό τις τελευταίες 

ημέρες. Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, θα συνεχίσουν τη συνεργασία τους με τις αρχές της 

πόλης για τη διοργάνωση του MWC Barcelona 2021 και άλλων μελλοντικών διοργανώσεων. 

Ο αυξημένος κίνδυνος του κορωνοϊού, σε συνδυασμό με την αποχώρηση περισσότερων από 30 

εταιριών, συμπεριλαμβανομένων κολοσσών του χώρου της τηλεφωνίας και τηλεπικοινωνίας, 

αποτέλεσαν τις αιτίες για την οριστική ματαίωση του MWC Barcelona 2020. Το κόστος της 

ακύρωσης είναι μεγάλο, όχι μόνο για τη GSMA και τη Fira Barcelona, επίσημου διοργανωτή 

εκθέσεων και εμπορικών εκδηλώσεων της Βαρκελώνης, αλλά και για την ίδια την πόλη. Συνολικά, 

τα έσοδα θα έφθαναν τα 500 εκ. ευρώ ενώ θα απασχολούνταν 14.100 άτομα εποχιακής εργασίας. 

Επομένως, το συνέδριο αποτελεί τον κύριο φορέα εσόδων του τουριστικού και συνεδριακού τομέα 

της πόλης για το πρώτο τρίμηνο του έτους. Για τη Fira Barcelona, τα έσοδα του MWC 

υπολογίζονται σε 60 εκ. ευρώ, ήτοι το 30% του συνόλου τους. 

Αυτό που ακόμη είναι αβέβαιο είναι ποιος θα επωμιστεί τα κόστη της ακύρωσης. Δεδομένου ότι 

η Ισπανία και η Κοινότητα της Καταλονίας δεν είχαν εκφράσει ανησυχία για τον κορωνοϊό αλλά 

αντιθέτως δήλωναν απόλυτη ετοιμότητα, δεν παρέχεται η ασφαλιστική κάλυψη. Σύμφωνα με τον 

ισπανικό τύπο, πιθανό σενάριο είναι να επιστραφούν τα ποσά που αφορούν την ενοικίαση του 

χώρου, αλλά τα κόστη της κατασκευής των περιπτέρων θα αφορούν αποκλειστικά τις 

επιχειρήσεις. Μία πιθανή εναλλακτική πρόταση είναι τα εν λόγω ποσά να χρησιμοποιηθούν για 

την επόμενη διοργάνωση του 2021, την οποία η GSMA και η Fira Barcelona επιβεβαίωσαν, τόσο 

στην ανακοίνωση όσο και στη κοινή συνέντευξη τύπου που δόθηκε στις 10:30 π.μ. αυθημερόν 

(τοπική ώρα, 11:30 π.μ. ώρα Ελλάδας) από τους εκπροσώπους όλων των εμπλεκόμενων μερών.  

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, ο διευθυντής της GSMA δήλωσε ότι η απόφαση 

λήφθηκε αποκλειστικά κάτω από το βάρος των συνεχών ακυρώσεων καθώς και από τη διεθνή 

ανησυχία για την εξάπλωση της ασθένειας, η οποία προς το παρόν είναι απρόβλεπτη. Η 

απόφαση είναι συμβατή με όλες τις ανακοινώσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τον 

COVID19. Τόνισε, ότι η φετινή ακύρωση, δεν οφείλεται σε οικονομικούς λόγους, δεδομένου ότι η 

GSMA είναι μη κερδοσκοπική οργάνωση, αλλά θεωρήθηκε περίπτωση ανωτέρας βίας - “force 

majeure”- και με αυτόν τον τρόπο τη διαχειρίστηκε. Η Δήμαρχος της Βαρκελώνης, κα. Ada Colau, 

σημείωσε ότι η πόλη ήταν προετοιμασμένη για την κατάλληλη διοργάνωση του MWC Barcelona 

2020 και θα είναι πάντα ανοικτή και έτοιμη για την ανάληψη διεθνών εκδηλώσεων. Τέλος, όλοι 

δήλωσαν ότι σέβονται την απόφαση της GSMA ενώ θα συνεχίσουν σε πνεύμα καλής συνεργασίας 

την προσπάθεια για επιτυχημένες μελλοντικές διοργανώσεις.  
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