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Η εταιρεία παροχής και επεξεργασίας ύδατος Agbar είναι η πρώτη μεγάλη 

επιχείρηση που επέστρεψε στην Καταλονία μετά την κρίση 

  

Η ισπανική εταιρεία υπηρεσιών παροχής και επεξεργασίας ύδατος Agbar (Aguas de 

Barcelona), η οποία είχε έδρα εδώ και 140 έτη στην Βαρκελώνη και αποφάσισε να την 

αφήσει, λόγω της κρίσης που προκλήθηκε από το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία τον 

Οκτώβριο του 2017, ανακοίνωσε ότι επιστρέφει στην Καταλονία μετά την ενδεκάμηνη 

παραμονή της στη Μαδρίτη, και ενδέχεται να είναι η πρώτη εκ των επιχειρήσεων που 

ακολουθούν αυτή την πορεία.  

 

Αδιαμφισβήτητα, η Agbar θα χρησιμοποιηθεί από την Γενική Κυβέρνηση της Καταλονίας 

(Generalitat), ως παράδειγμα αποκατάστασης της κανονικότητας, κυρίως όμως για τις 

βιομηχανικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν έντονη εξάρτηση από την καταλανική αγορά, 

καθώς ο πολιτικός κίνδυνος εξακολουθεί να υπάρχει στην περιοχή, γεγονός που προκαλεί 

αστάθεια στις διεθνείς χρηματοπιστωτικές αγορές. 

Η μεταφορά της έδρας της εταιρείας από το καταλανικό έδαφος στη Μαδρίτη, είχε 

πραγματοποιηθεί λόγω της κρίσιμης πολιτικής κατάστασης τον Οκτώβριο του 2017, όταν ο 

τότε πρόεδρος, κ. Carles Puigdemont, ανακοίνωσε το δημοψήφισμα για την ανεξαρτησία της 

Καταλονίας. Η κατάσταση αυτή, ως γνωστό, συνεχίζει να απασχολεί σημαντικά τη χώρα, 

παρά τις προσπάθειες που καταβάλει η σημερινή κυβέρνηση του κ. Pedro Sánchez για να 

«χτίσει γέφυρες» μεταξύ της Καταλονίας και της υπόλοιπης χώρας. 

Αναφορικά με την οικονομία, σύμφωνα με τα στοιχεία της γενικής κυβέρνησης της 

Καταλονίας, η αυτόνομη κοινότητα έκλεισε το δεύτερο τρίμηνο του τρέχοντος έτους με 

αύξηση του ΑΕΠ κατά 3,1%. Παρά την ελαφρά επιβράδυνση της ανάπτυξης, η αυτόνομη 

κοινότητα καταγράφει 14 τρίμηνα συνεχούς βελτίωσης, άνω του 3% του ΑΕΠ. Ο κ. Quim 

Torra, πρόεδρος της Γενικής Κυβέρνησης, τόνισε ότι η Καταλονία ανακάμπτει από την κρίση 

γρηγορότερα από την υπόλοιπη χώρα τους τελευταίους μήνες. 

Τέλος, σημειώνεται ότι η Agbar είχε δηλώσει πριν από ένα χρόνο ότι η αναχώρησή της ήταν 

προσωρινή και εξήγησε ότι η επιχείρηση οδηγήθηκε σε αυτή την κίνηση για τη διαφύλαξη της 

νομικής ασφάλειας των επενδυτών και την προστασία των συμφερόντων των εργαζομένων, 

των πελατών και των προμηθευτών της, αποτέλεσε δηλαδή μία αμυντική κίνηση από 

πλευράς της εταιρείας.  

 


