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La clau La premsa alemanya valora el suport de la cúpula d’Endesa

Quanimperala llei
delmésgran
LÒGICA · El govern alemany considera que l’oferta d’E.ON és una
conseqüència de la globalització AL MARGE · Berlín assegura que
no intervindrà en “una operació estrictament empresarial”

Angela Merkel i Michael Glos parlen mentre es tapen la cara amb un full de paper ■ MICHAEL DALDER / REUTERS

Cristian Segura
BERLÍN. CORRESPONSAL

E
uropa necessita una con-
centració d’empreses en
el sector energètic, un
procés que ha de liderar
un selecte grup de grans

consorcis. Els experts destaquen
que E.ON ha de ser un dels refe-
rents, perquè és la principal empre-
sa energètica de la Unió Europea i
perquè és el soci de referència del
primer projecte de provisió de gas a
la UE, el gasoducte del mar Bàltic,
en associació amb l’Estat rus. En
aquest sentit, el portaveu del minis-
teri d’Economia va explicar ahir que
l’opa d’E.ON sobre Endesa “és una
conseqüència de la globalització”.

El vicesecretari de comunicació
de la cancelleria, Thomas Steg, va
assegurar ahir en la roda de premsa
posterior al consell de ministres que
l’operació d’E.ON “és estrictament
empresarial” i que el seu govern no
té intenció d’interferir-hi. “El go-
vern federal ni té la possibilitat d’in-
tervenir-hi ni ha de fer-ho”, segons
fonts de l’executiu. Steg va confir-
mar que la cancellera, Angela Mer-
kel, va informar dilluns al vespre de
l’oferta d’E.ON al president espa-
nyol, José Luis Rodríguez Zapatero.
Merkel en cap moment es va voler
manifestar a favor o en contra, se-
gons Steg, “ni de la posició espanyo-
la ni dels plans d’E.ON”. El ministeri
d’Economia sí va manifestar di-
marts la seva satisfacció per una
operació “positiva per a Alemanya”.

La cancelleria va dir dimarts a
l’AVUI que tenen la convicció que
Madrid no s’enfrontarà amb E.ON.
Malgrat que l’oferta no és desitjada,
és habitual que un govern acabi ac-
ceptant compres d’empreses estra-
tègiques per competidors internaci-
onals. El món polític alemany consi-
dera legítima una acció de l’executiu
espanyol en defensa dels seus inte-
ressos, però el procés de liberalitza-
ció de l’economia europea limita el
marge de bloqueig de l’administra-
ció pública. L’ús de la capacitat de
veto o d’alguna excepció legal pel go-
vern central tindria uns efectes ne-
gatius per als compromisos de mo-

dernització dels mercats de la UE
assumits el 1998 amb l’Agenda de
Lisboa. Les autoritats alemanyes
posen com a exemple d’una opa in-
còmoda però conseqüent amb la
unió del mercat europeu l’adquisició
l’any 2000 de l’operadora de telefo-
nia nacional Manesmann per la bri-
tànica Vodafone, la fusió més cara
de la història, valorada en 180.000
milions. La coalició entre els social-
demòcrates i els Verds va fer esfor-
ços en aquella ocasió per evitar la
compra.

Si bé el govern alemany s’absté de
prendre part en el conflicte entre

E.ON i Madrid, el xoc del poder polí-
tic s’espera que es produeixi a Brus-
sel·les en cas que la UE hagi d’auto-
ritzar l’opa. Després de les entrevis-
tes entre Merkel i Zapatero i el
ministre espanyol d’Indústria, José
Montilla, i el titular d’Economia ale-
many, Michael Glos, el portaveu de
la cancelleria va dir que no hi ha
més contactes programats entre les
dues parts. “Si n’hi ha serà en troba-
des d’àmbit europeu”.

Moviments esperats
El mercat esperava des de fa mesos
un cop d’efecte d’E.ON. La seva ca-
pacitat d’inversió, gràcies a la bona
situació dels seus comptes, aporta-
va les millors condicions per adqui-
rir algun dels grans rivals europeus i
fer un gran pas endavant en la inte-
gració de la xarxa energètica de la
UE. La premsa alemanya apostava
ahir perquè hi hagi una contraofer-
ta, previsiblement d’un altre compe-
tidor europeu i no exclusivament de
Gas Natural, perquè aquesta empre-
sa no té prou capacitat de finança-
ment per superar l’oferta d’E.ON. El
principal diari econòmic del país, el
Handelsblatt, valorava que la clau
per a l’èxit d’E.ON és guanyar-se el
suport de la cúpula d’Endesa. El
diari Die Welt explicava la polititza-
ció del futur d’Endesa i que el nacio-
nalisme espanyol es pot alegrar que
la companyia caigui en mans estran-
geres, per tal d’evitar que sigui una
institució catalana –La Caixa– qui
tingui una posició dominant en el
mercat energètic europeu. ■

Alemanya té la convicció
que Madrid no s’enfrontarà
amb E.ON per frenar la
seva contraopa
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Vergonya

L’opa d’E.ON sobre Endesa està demostrant com
el canvi econòmic d’Espanya i la suposada inte-
gració econòmica no van per bon camí. Si ja era

ridícul dir que “una empresa catalana volia comprar
Endesa” resulta igual de ridícul dir que “una empresa
alemanya vol comprar Endesa”. Però el límit de l’estupi-
desa és que un primer ministre de la UE cridi el conse-
ller delegat d’una empresa de la UE per dir-li que no li
agrada una opa i que prefereix l’espanyolitat de l’em-
presa. Em recorda l’expresident del Banc d’Itàlia opo-
sant-se a l’opa sobre el BNL per mantenir la “italianitat
de la banca”. Si els països de la UE de debò creguessin en

la Unió, l’operació s’hau-
ria de descriure dient que
una empresa de la UE fa
una opa a una altra em-
presa de la UE. Punt. De
la mateixa manera hau-
ria d’haver-se definit
l’operació anterior de

Gas Natural. Si el dictamen del TDC corresponent és fa-
vorable, els primers ministres haurien d’estar callats.
Són els òrgans de defensa de la competència, que hauri-
en de ser independents del poder executiu i la política,
els únics que poden dir alguna cosa sobre aquest tipus
d’operacions, i sempre pensant en el benestar dels ciu-
tadans. Per desgràcia, això és una entelèquia vistos els
esdeveniments en l’opa de Gas Natural. Quan els bancs
espanyols estan pescant altres bancs a la UE o les cons-
tructores espanyoles aconsegueixen la gestió de grans
aeroports europeus, el govern d’Espanya ens deixa en
ridícul amb una proclama nacionalista fora de lloc. Si la
unió política pateix revessos importants i la unió econò-
mica no se la creuen ni els governants, cap a on va la UE?

José García Montalvo
Professor de la UPF

Els frensa lesopes
sobreEndesaapunten
queelssocisde laUE
noescreuenelprojecte

Iberdrola manté
l’ampliació de capital
per comprar actius

en la quantia que consideri
adequada el consell de la
companyia elèctrica, i
també que els accionistes
hagin de delegar al consell la
facultat d’emetre bons o
obligacions, així com parti-
cipacions preferents, amb
un límit màxim de 9.000
milions d’euros, i pagarés,
amb un límit màxim de
4.000 milions.

Segons fonts d’Iberdrola,
amb l’aprovació el 30 de
març d’aquestes mesures
seria possible portar a
terme les accions necessà-
ries per complir l’acord al
qual van arribar amb Gas
Natural. Per aquest pacte,
signat el passat 5 de setem-
bre, la companyia elèctrica
basca es comprometia a ad-
quirir actius a la societat re-
sultant de la integració
d’Endesa a Gas Natural per
valor d’entre 7.000 i 9.000
milions d’euros, en el cas
que prosperés l’opa presen-
tada per la companyia de
gas catalana sobre l’elèctri-
ca. Sembla, doncs, que tot i
l’oferta milionària d’E.ON,
Iberdrola no descarta que
fructifiqui l’opa presentada
per Gas Natural. ■

| L’elèctrica basca
sotmetrà la proposta
a la junta d’accionistes
del 30 de març

Eduard Mas
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Per si el missatge de tran-
quil·litat que va enviar di-
marts, precisant pública-
ment que el seu acord amb
Gas Natural seguia vigent,
no havia quedat prou clar,
Iberdrola va aprovar ahir
sotmetre a la junta general
d’accionistes –que celebrarà
el 30 de març– diverses pro-
postes que han de permetre
a la segona elèctrica espa-
nyola ampliar el seu capital.
Serà una ampliació d’entre
4.000 i 5.000 milions d’eu-
ros, la més gran efectuada
fins ara per la companyia
basca, dissenyada per finan-
çar la compravenda d’actius
d’Endesa pactada al seu dia
amb el grup català.

Entre les mesures previs-
tes hi ha la de canviar els es-
tatuts per poder augmentar
–en els pròxims cinc anys–
el capital social fins a un
50% per sobre de l’actual i
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