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Η σημαντική οικονομική επίπτωση από τις ακυρώσεις διεθνών εκθέσεων στην Ισπανία 

 

Η Ισπανία αποτελεί μία από τις χώρες της Ευρώπης, στην οποία λαμβάνουν μέρος ορισμένες 

από τις σημαντικότερες εμπορικές εκθέσεις παγκοσμίως. Η συμβολή των εκθέσεων στο ΑΕΠ της 

ξεπερνά τα 4 δις ευρώ ετησίως, ενώ φαίνεται ότι η χώρα προσπαθεί να φιλοξενεί όλο και 

περισσότερες εκθέσεις, προκειμένου να αυξάνει τόσο τα έσοδα από αυτές όσο και να καρπώνεται 

τις έμμεσες θετικές συνέπειες για τη χώρα. Η φετινή όμως χρονιά, όπως και στις υπόλοιπες χώρες 

του κόσμου, έτσι και στην Ισπανία, χαρακτηρίζεται από μία σειρά ακυρώσεων και αναβολών των 

προγραμματισμένων εκθέσεων, τουλάχιστον έως και τον Ιούνιο.  

Συγκεκριμένα, στην Ισπανία έχουν ήδη ακυρωθεί ή αναβληθεί όλες οι διεθνείς κλαδικές – 

εμπορικές εκθέσεις από τον Μάρτιο έως και τον Ιούνιο, σε όλες τις περιφέρειες. Η σημαντικότερη 

και μεγαλύτερη ακύρωση ήταν η αντίστοιχη της μεγαλύτερης παγκόσμιας έκθεσης τεχνολογίας 

και τηλεπικοινωνιών, Mobile World Congress Barcelona, η οποία όμως δεν ακυρώθηκε από τον 

επίσημο φορέα εκθέσεων της πόλης, Fira Barcelona, ούτε από τις κρατικές και κοινοτικές αρχές. 

Αντίθετα, η Παγκόσμια Ένωση Παρόχων Τηλεπικοινωνιών GSMA, ήταν εκείνη που σε συνέχεια 

της πίεσης των ακυρώσεων των συμμετοχών αποφάσισε τη ματαίωση της φετινής διοργάνωσης. 

Έκτοτε, η Ισπανία εισήλθε σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, ακυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο 

όλες τις προγραμματισμένες εκθέσεις της άνοιξης.  

Η Ένωση Ισπανικών Εκθέσεων (AFE), υπολογίζει ότι ο αριθμός των επηρεαζόμενων εκθέσεων 

και συνεδρίων φθάνει τις 100, ενώ στην Ευρώπη υπολογίζονται περί τις 3.300 συνολικά. Ως 

αποτέλεσμα, οι οικονομικές συνέπειες για τις διοργανώτριες αρχές είναι τεράστιες. Παράλληλα, 

πολλοί τομείς της οικονομίας πλήττονται επίσης έντονα, επηρεάζοντας έμμεσα μεν, σημαντικά δε, 

τα ισοζύγια των διοργανωτών. Ως συνέπεια, οι αρχές αυτές αναμένεται να προβούν σε 

προσωρινή μείωση του εργατικού τους δυναμικού (ERTE), το οποίο επηρεάζει ένα σημαντικό 

αριθμό ατόμων, ενώ ο αριθμός μεγαλώνει εάν προστεθούν και εποχικές θέσεις σε ορισμένες 

εκθέσεις.  

Για το λόγο αυτό, πολλές ενώσεις εκθετών όπως η AFE, ζητούν τη συμβολή της Ευρώπης, 

προκειμένου να καλυφθούν ορισμένα κόστη και να μπορέσουν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, 

παρέχοντάς τους την απαραίτητη ρευστότητα. 

Δεδομένου ότι οι τεράστιοι χώροι των εκθεσιακών χώρων θα παρέμεναν κλειστοί όλο αυτό το 

διάστημα και δεδομένης της κρίσιμης κατάστασης στην Ισπανία, εξαιτίας του μεγάλου αριθμού 

κρουσμάτων και των ατόμων που χρειάζονται νοσηλεία, πολλές διοργανώτριες αρχές έχουν 

προσφέρει τους χώρους τους για τη νοσηλεία ασθενών αλλά και την παροχή στέγης σε άστεγους. 

Συγκεκριμένα, η Ifema, επίσημος διοργανωτής εκθέσεων της Μαδρίτης, έχει μετατρέψει, σε πολύ 

μικρό χρονικό διάστημα, 35.000 τ.μ. σε νοσοκομείο με 1.300 κλίνες, οι οποίες αναμένεται να 
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αυξηθούν στο μέλλον. Παράλληλα, έχει προσφέρει ένα ολόκληρο κτήριο-περίπτερο του χώρου 

της για τη φιλοξενία 150 αστέγων, ενώ σε συνεργασία με το Δημαρχείο της πόλης, ο αριθμός 

αυτός θα αυξηθεί. Παρόμοια μέτρα έχει λάβει και η Fira Barcelona, η οποία πέραν της στέγασης 

225 ατόμων έχει προσφέρει 2 τόνους τροφίμων σε κοινωνικά κέντρα, μέσω του τμήματος catering 

της, GastroFira. 
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