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ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ BARCELONA TECH SPIRIT, 23-27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020, 

ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ 

Η ματαίωση του διεθνούς τεχνολογικού γεγονότος Mobile World Congress 2020, σε συνέχεια 

της σχετικής απόφασης της διοργανώτριας αρχής, GSMA, έγινε για λόγους πρόληψης για την 

επιδημία του κορωνοϊού, που έχει πλήξει τη διεθνή κοινότητα και δεδομένης της συμμετοχής 

αρκετών χιλιάδων Κινέζων εκθετών και συνεργατών των επιχειρήσεων του τεχνολογικού χώρου. 

Πληθώρα κολοσσιαίων τεχνολογικών εταιριών είχε ήδη ακυρώσει τη συμμετοχή τους πριν ακόμη 

από την επίσημη ανακοίνωση της GSMA, γεγονός που βάρυνε φυσιολογικά στην απόφαση της 

αρχής. Σημειώνεται ότι η ματαίωση της διοργάνωσης συνιστά οικονομικό πλήγμα, τόσο για τη 

διοργανώτρια αρχή και τον επίσημο διοργανωτή εκθέσεων της Βαρκελώνης, Fira Barcelona, όσο 

και για την πόλη, συμπεριλαμβανομένων των κλάδων των ξενοδοχείων και της εστίασης. 

Εκτιμάται ότι τα έσοδα από τη διοργάνωση ανέρχονται σε περί τα 500 εκ. ευρώ, καλύπτοντας το 

ένα τέταρτο των συνολικών ετήσιων εσόδων της πόλης ενώ οι εργαζόμενοι που απασχολούνται 

φθάνουν τους 14.100. Ωστόσο, μεγάλο ήταν το κόστος και των συμμετεχουσών εταιριών και 

ιδιαίτερα των νεοφυών. Παράλληλα με το MWC ματαιώθηκαν και οι εκθέσεις του YoMo και 4YFN, 

η τελευταία εκ των οποίων αφορά αποκλειστικά τις νεοφυείς επιχειρήσεις.  

Στο πλαίσιο αυτό, με πρωτοβουλία της τεχνολογικής ένωσης – οργανισμού μη κερδοσκοπικού 

χαρακτήρα Barcelona Tech City, του Δημαρχείου της Βαρκελώνης, της Κυβέρνησης της 

Αυτόνομης Κοινότητας της Καταλονίας και άλλων τεχνολογικών ιδρυμάτων, διοργανώθηκε το 

Barcelona Tech Spirit, μεταξύ 23 και 27 Φεβρουαρίου, με σκοπό τη μερική αντικατάσταση του 

4YFN. Το Barcelona Tech Spirit συμπεριέλαβε σειρά στοχευμένων εκδηλώσεων, ομιλιών και 

συναντήσεων μεταξύ των επιχειρήσεων του τομέα της τεχνολογίας, με στόχο την περαιτέρω 

δικτύωσή τους και αποτέλεσε κέντρο συνάντησης μεγάλων εταιριών, νεοφυών επιχειρήσεων, 

επενδυτών και τεχνολογικών ιδρυμάτων.  

Συγκεκριμένα, διεξήχθησαν περισσότερες από 400 δραστηριότητες, έγιναν εισηγήσεις από 60 

ομιλητές, οι εταιρίες που συμμετείχαν ξεπέρασαν τελικά τις 1.000 και οι συμμετέχοντες τους 

5.000. Από τους μεγάλους ισπανικούς ομίλους που συμμετείχαν, ξεχωρίζουν οι Telefónica, Seat, 

CaixaBank, Acciona και Banco Sabadell. Ακόμη, άλλες εδώ γνωστές εταιρίες που 

παρευρέθηκαν και εκπρόσωποί τους συμμετείχαν ως ομιλητές είναι οι Glovo, Holaluz, Cabify, 

Uber και eDreams. 

Υπενθυμίζεται ότι η διοργανώτρια Barcelona Tech City συνιστά μία ιδιωτική τεχνολογική ένωση 

που αντιπροσωπεύει περί τις 1.000 επιχειρήσεις και συνεργάζεται με εταιρίες, ιδρύματα, 

θεσμικούς φορείς, πανεπιστήμια και άλλες οντότητες. Οι δραστηριότητές της περιλαμβάνουν τη 

διοργάνωση εκδηλώσεων και συνεδρίων και τη συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις, με στόχο, 

μεταξύ άλλων, την προώθηση της πόλης της Βαρκελώνης ως διεθνούς τεχνολογικού κέντρου 

καινοτομίας, την προσέλκυση επενδύσεων και την ανάπτυξη της ανταγωνιστικότητας. 
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Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 

Η Ελλάδα είχε προγραμματίσει κανονικά τη συμμετοχή της για όγδοη συνεχόμενη χρονιά στο 

Μobile World Congress και για τρίτη συνεχόμενη στο 4YFN. Οίκοθεν νοείται ότι η ματαίωση της 

έκθεσης προκάλεσε την ακύρωση της ελληνικής συμμετοχής. Ωστόσο, στο Barcelona Tech 

Spirit, συμμετείχαν επτά ελληνικές επιχειρήσεις καθώς και αντιπροσωπεία της Θερμοκοιτίδας 

Επιχειρήσεων Αττικής του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών καθώς και ο 

εκπρόσωπος του Εθνικού Δικτύου Υποδομών και Τεχνολογίας και Έρευνας (EΔYTE, 

υπαγόμενου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης), κ. Νίκος Βασιλάκης, Επικεφαλής του 

τμήματος Στρατηγικού Σχεδιασμού και Συντονισμού της Διεύθυνσης Ψηφιακής Διακυβέρνησης.  

Συγκεκριμένα, οι επτά ελληνικές επιχειρήσεις που μετέβησαν στη Βαρκελώνη ήταν οι εξής: 

• Be-Best: Δραστηριοποιείται στον τομέα της στρατηγικής επικοινωνίας, διοργανώνοντας 

εκθέσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις. Παράλληλα, προσφέρει επιπλέον υπηρεσίες για τη 

στρατηγική επικοινωνία κάθε επιχείρησης.  

• Anats: Ασχολείται με τον τομέα της υγείας, κάνοντας εμπόριο, κατασκευή και διακίνηση 

ιατρικών, νοσοκομειακών, παραφαρμακευτικών προϊόντων, ιατροτεχνολογικού υλικού 

καθώς και εξειδικευμένων προϊόντων ατομικής προστασίας. 

• Nable Solutions: Η νεοφυής επιχείρηση, Nable Solutions, παρέχει πληροφορικά 

προγράμματα κοινωνικού χαρακτήρα, βοηθώντας στην ανάπτυξη επιχειρήσεων και 

ομάδων, όπως εθελοντών να είναι αποτελεσματικότεροι μέσω της χρήσης καινοτομιών. 

• Parity Platform: Επιχείρηση, η οποία μέσω της κινητής της εφαρμογής, συνδέει τους 

πολίτες με ενεργειακά προγράμματα, παρέχοντάς τους, παράλληλα, οικονομικά κίνητρα, 

όπως εκπτώσεις κοκε.  

• VGL Esports: Αποτελεί πλατφόρμα διοργάνωσης ηλεκτρονικών και ψηφιακών αγώνων 

των παιχνιδιών FIFA, NBA και F1. 

• Tetragon: Εταιρία αρχιτεκτόνων σχεδιασμού που δραστηριοποιείται σε μεγάλο πλέγμα 

δραστηριοτήτων.  

• Coffe-eco: Νεοφυής επιχείρηση, η οποία αξιοποιεί τα υπολείμματα καφέ για τη 

δημιουργία φαινολικών ουσιών.  

 

Επιπλέον, συμμετείχε και η Helexpo, Ελληνικός Οργανισμός Διεθνών Εκθέσεων, ο 

οποίος διοργανώνει τις σημαντικότερες διεθνείς εκθέσεις της χώρας μας. 

Η ελληνική αποστολή παρακολούθησε μεγάλο μέρος των ημερίδων, ενώ παράλληλα ανέπτυξε 

το επιχειρηματικό της δίκτυο, μέσω των συναντήσεων με άλλες κλαδικές επιχειρήσεις κατά τη 

διάρκεια των στοχευμένων τεχνολογικών ημερίδων. 

Ακόμη, η αντιπροσωπεία της ΘΕΑ και ο εκπρόσωπος του ΕΔΥΤΕ, πέραν της συμμετοχής τους 

στο Barcelona Tech Spirit, πραγματοποίησαν συναντήσεις με θεσμικούς φορείς της πόλης και 

της Κοινότητας της Καταλονίας, με στόχο την εφαρμογή διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ της 

Βαρκελώνης και της Αθήνας καθώς και της ενίσχυσης των διμερών σχέσεων στην τεχνολογία, 

μεταξύ της Ελλάδας, της Κοινότητας της Καταλονίας και της Κοινότητας της Βαλένθια, οι οποίες 

αποτελούν σημαντικά τεχνολογικά κέντρα της Ισπανίας. Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν σε 
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θετικό κλίμα και επιβεβαίωσαν τις σημαντικές επωφελείς ευκαιρίες που παρουσιάζονται και για 

τα δύο μέρη.  

Δεδομένης της θετικής ανταπόκρισης που καταγράφηκε από την ισπανική πλευρά, θεωρείται 

απαραίτητη η συνέχεια της προσπάθειας στο μέλλον, προκειμένου ο ελληνικός τεχνολογικός 

τομέας με έμφαση στη νεοφυή επιχειρηματικότητα, ο οποίος παρέμενε, έως πρότινος, σχετικά 

άγνωστος στη φιλοξενούσα χώρα, να αρχίσει να εδραιώνεται και να αναπτύσσει συμμαχίες, με 

μία από τις σημαντικότερες τεχνολογικές περιοχές της Ευρώπης, πλέον και του πλανήτη.  

Τα οφέλη για την ελληνική πλευρά είναι πολλά. Αρχικά, αναφέρουμε την ευκολία συνεργασίας 

μεταξύ των δύο μεσογειακών χωρών, τόσο από άποψη κουλτούρας όσο και απόστασης, η οποία 

δίνει προβάδισμα στις ελληνικές επιχειρήσεις σε σύγκριση με αντίστοιχες άλλων χωρών. 

Παράλληλα, φαίνεται ότι η Κοινότητα της Καταλονίας προσπαθεί να εδραιωθεί περαιτέρω στην 

παγκόσμια αγορά τεχνολογίας και αναζητεί συνεχώς τις συνεργασίες με τις χώρες και τις 

περιφέρειες, οι οποίες θα συνεισφέρουν στον αρχικό στόχο τους. Λαμβάνοντας υπόψιν τη 

σπουδαιότητα της εν λόγω περιοχής στον τεχνολογικό τομέα, η ευκαιρία που παρουσιάζεται για 

τις ελληνικές νεοφυείς εταιρίες, τον ελληνικό τομέα τεχνολογίας αλλά και τη χώρα ως σύνολο, 

είναι αξιόλογη. Επομένως, κρίνεται αναγκαία η συνέχιση για την πραγματοποίηση συναντήσεων 

και επαφών με τεχνολογικές επιχειρήσεις, πανεπιστήμια και κλαδικούς θεσμούς της Ισπανίας, 

προκειμένου να προχωρήσει ουσιαστικά η διμερής συνεργασία. Από την εδώ εμπειρία, η 

προσέλκυση των δυνητικών  Ισπανών επενδυτών και επιχειρηματιών και εκπροσώπους φορέων 

απαιτεί συνεχή εγρήγορση μέσω διαρκούς επικοινωνίας, κατά προτίμηση στην ισπανική. Λόγω 

του ότι ο ελληνικός τεχνολογικός τομέας δεν έχει ισχυρή παρουσία στην Ισπανία, οι συναντήσεις 

οφείλουν να προτείνονται με προσεκτικό τρόπο, ιδίως στο πλαίσιο διεθνών διοργανώσεων, 

κλαδικών εκθέσεων, συνεδρίων και στοχευμένων ημερίδων.  

Εν κατακλείδι, είναι ευρέως γνωστή η σημασία της Βαρκελώνης και εν συνεχεία της Βαλένθιας 

για την παγκόσμια τεχνολογία καθώς και της Μαδρίτης (στις 9.02.2020 ανακοινώθηκε η 

δημιουργία του μεγαλύτερου σχήματος (cluster) εταιριών για τη χρηματοοικονομική τεχνολογία 

στην Ισπανία, το Μadrid Capital Fintech, ίδ. σχετική ανάρτηση Γραφείου σε Αgora στις 

20.02.2020), η οποία επίσης εξελίσσεται ραγδαία στον εν λόγω κλάδο. Οι δυνατές σχέσεις με τις 

πόλεις αυτές μπορούν μόνο να ωφελήσουν την ελληνική πλευρά, η οποία με αυτόν τον τρόπο 

θα εδραιωθεί, όχι μόνο στην υπόλοιπη Ευρώπη, αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου, 

ανοίγοντας παράλληλα το δρόμο για τη Λατινική Αμερική. Οι ισπανικοί τεχνολογικοί φορείς, με 

τις εκτενείς συναντήσεις με την ελληνική πλευρά, έδειξαν να κατανοούν τις αναδυόμενες 

ευκαιρίες. Η εικόνα της χώρας μας αλλάζει σταδιακά και θετικά και σε αυτόν τον τομέα. 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

• Ο ελληνικός τεχνολογικός τομέας, με έμφαση στο χώρο της νεοφυούς 

επιχειρηματικότητας, στη βάση της κεκτημένης εμπειρίας των τελευταίων ετών και των 

συνεχών συμμετοχών της χώρας μας και του Γραφείου μας στις διεθνείς τεχνολογικές 

εκθέσεις στην Ισπανία (IoT, MWC, 4YFN, ASLAN, Digital Tourism), εργάστηκε δυναμικά 

για έναρξη ουσιωδών συνεργειών και συνεργασιών με τον αντίστοιχο Ισπανικό. 

Δεδομένης της οικονομικής ισχύος της Ισπανίας και της ανόδου της στην τέταρτη 
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μεγαλύτερη οικονομία στην Ευρώπη, μετά την αποχώρηση του Η.Β., αλλά και της 

σπουδαιότητάς της στο χώρο της τεχνολογίας, η προσπάθεια αυτή πρέπει να συνεχιστεί. 

 

• Κρίνεται σκόπιμη η στήριξη των ελληνικών τεχνολογικών επιχειρήσεων για την 

εισχώρησή τους στην αγορά της Ισπανίας, δεδομένου ότι αυτό θα βοηθήσει στο σύνολό 

του τον τομέα της χώρας μας, ενώ μπορεί να ανοίξει διόδους και για περαιτέρω αγορές 

σε μακροχρόνια βάση.  

 

Άλια Ν. Παπαναστασίου  

Σύμβουλος ΟΕΥ Α΄  

Επικεφαλής Γραφείου ΟΕΥ Μαδρίτης 
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