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Επιπλέον ακυρώσεις συμμετοχών στο Mobile World Congress. Εκτάκτως 

σήμερα η συνεδρίαση του συμβουλίου GSMA 

 

Οι συνεχείς ακυρώσεις εταιριών στο μεγαλύτερο τεχνολογικό γεγονός παγκοσμίως, Mobile World 

Congress, ασκούν περισσότερη πίεση για την ακύρωση ή την αναβολή του συνεδρίου. 

Συγκεκριμένα, 33 εταιρίες έχουν ακυρώσει τη συμμετοχή τους έως σήμερα με τις τελευταίες να 

αποτελούνται από τις Οrange, Deutsche Telekom, Nokia, Facebook, Cisco, AT&T, McAfee 

και Rakuten. Αναλυτικά, πέραν αυτών, οι εταιρίες που έχουν ακυρώσει τη συμμετοχή τους είναι: 

Accedian, Amazon, Amdocs, AppsFlyer, ARCEP, Ciena, CommScope, Dali Wireless, Ericsson, 

F5 Networks, Gigaset, Iconectiv, Intel, KMW, LG, MediaTek, NTT Docomo, Nvidia, Radwin, 

Royole Corporation, Sony, Spirent, Sprint, Ulefone, Umidigi και Vivo. 

Υπό αυτές τις εξελίξεις, το συμβούλιο της διοργανώτριας αρχής GSMA, συνεδριάζει εκτάκτως 

σήμερα, στις 2 μ.μ. τοπική ώρα, (3 μ.μ. ώρα Ελλάδας), σχετικά με την ακύρωση ή μη της 

διοργάνωσης.  

Οι ακυρώσεις από τις εταιρίες γίνονται για δύο λόγους: αρχικά υπό τον φόβο του κορωνοϊού, 

καθώς οι εταιρίες θεωρούν ότι η συμμετοχή τους απειλεί την υγεία των εργαζομένων. Παράλληλα, 

όμως, ακυρώνουν εξαιτίας της αποχής πολλών μεγάλων εταιριών καθώς και της μείωσης των 

επισκεπτών της έκθεσης αφού, από τους περισσότερους από τους 100.000 που αρχικά 

αναμένονταν, ο αριθμός αυτός έχει πλέον μειωθεί στις 80.000, σύμφωνα με τις πιο συντηρητικές 

εκτιμήσεις. Επιπλέον, αρκετοί είναι αυτοί που θεωρούν ότι σε περίπτωση 

πραγματοποίησης του συνεδρίου, η προσοχή όλων θα είναι στον κορωνοϊό και όχι στις 

παρουσιάσεις των καινοτομιών. 

Σημαντική βέβαια παράμετρος για την ακύρωση του MWC αποτελεί το κόστος τόσο για τις εταιρίες 

και την διοργανώτρια αρχή GSMA, όσο και για το Δήμο της Βαρκελώνης, καθώς τα έσοδα την 

περίοδο εκείνη υπολογίζονται σε 500 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με τον ισπανικό οικονομικό τύπο, 

κρίσιμο θεωρείται το ποιος θα αναλάβει τα κόστη μίας ενδεχόμενης ακύρωσης. Η GSMA, η οποία 

συνιστά ένωση κολοσσών διεθνών εταιριών τηλεπικοινωνιών και τεχνολογίας και διοργανώτρια 

των Mobile World Congress ανά τον κόσμο, με κύρια έδρα στο Λονδίνο, εκτιμάται ότι θα 

προσπαθήσει να μεταφέρει τα κόστη στις εταιρίες. Αντίθετα, ορισμένες από αυτές που έχουν ήδη 

ακυρώσει, διαπραγματεύονται ήδη με αυτήν αλλά και με τα ξενοδοχεία και τα εστιατόρια στη 

Βαρκελώνη για την ελαχιστοποίηση των ζημιών. Σύμφωνα με άλλες πηγές του ισπανικού τύπου, 

εξετάζεται και το ενδεχόμενο, σε περίπτωση ακύρωσης ή αναβολής, το κόστος να μοιραστεί 

μεταξύ των εταιριών και της διοργάνωσης, διατηρώντας ουσιαστικά τη συμμετοχή τους με τα ήδη 

δοθέντα χρήματα για τη μελλοντική διοργάνωση.  

Σε σημερινό άρθρο της ισπανικής οικονομικής εφημερίδας El Economista, αναφέρεται ότι 

εξετάζεται η αναβολή του συνεδρίου εντός του φθινοπώρου τ.έ. και πιθανόν τον Οκτώβριο. 

Πάντως, η τελική απόφαση αναμένεται να γνωστοποιηθεί σήμερα το πιθανότερο, με την 

ολοκλήρωση της συνεδρίασης του Συμβουλίου της GSMA, καθώς η Κυβέρνηση της 

Κοινότητας της Καταλονίας έχει δηλώσει ότι η πραγματοποίηση ή μη του συνεδρίου 
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αφορά αποκλειστικά τη διοργανώτρια αρχή. Σε αυτήν, συμμετέχουν στελέχη μεγάλων 

τηλεπικοινωνιακών εταιριών, ενώ Πρόεδρός της είναι ο κ. Stéphane Richard, Διευθύνων 

Σύμβουλος της γαλλικής Orange. Πέραν αυτού, συμμετέχει ο Γενικός Διευθυντής της GSMA κ. 

Mats Granryd και 24 ακόμα στελέχη από τις ηγετικές εταιρίες του χώρου.  
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