
INTERMÓN OXFAM estima que
una possible condonació es podria
utilitzar per construir 600 pous o per
distribuir aliments a milions de per-
sones.

(18-12-02) - Nestlé és l’empresa de
cafè més gran del món i una de les 15
companyies més rendibles del plane-
ta. Etiòpia està travessant una crisi
alimentària per una sequera que
suposa per a més d’11 milions de per-
sones un risc greu de gran fam. Les
vendes de Nestlé multipliquen per
tretze el Producte Nacional Brut
d’Etiòpia. En aquest context, Nestlé
s’enfronta a un contenciós amb el
Govern etíop mitjançant el qual la
multinacional suïssa exigeix al país
africà el pagament immediat de 6
milions de dòlars per una nacionalit-
zació que el Govern etíop va portar a
terme fa 27 anys, segons ha pogut
saber de bona font INTERMÓN
OXFAM. 

El començament d’aquesta histò-
ria es remunta als temps en què
Etiòpia vivia una època convulsa des-
prés de la caiguda de l’emperador
Haile Selassie, assassinat aquell
mateix 1975. 

La Junta militar que va enderrocar
l’emperador va nacionalitzar l’em-

presa ELIDCO, que tenia com a prin-
cipal accionista l’empresa alemanya
Schweisfurth. Molts anys després, el
1998, Nestlé va adquirir el grup
Schweisfurth, i la firma suïssa en
reclama ara la compensació. 

El Govern etíop està disposat a
compensar els danys causats i ofereix
a Nestlé 12.417.888 birrs etíops, inclo-
ent-hi els interessos. Aquesta quanti-
tat correspon a 1,5 milions de dòlars.
El problema és que Nestlé no està
d’acord a aplicar el tipus de canvi
actual (8 birrs per un dòlar), sinó que
vol aplicar el canvi que hi havia en el
moment de la nacionalització (2,07
birrs per un dòlar). Per això hi ha
tanta diferència entre els 6 milions
que demanda Nestlé i el milió i mig
que ofereix l’Estat etíop. 

El cobrament de la quantitat exigi-
da representaria per a Nestlé tot just
un 0,007% de la facturació. La com-
panyia té una capitalització de mer-
cat que puja a 82.000 milions de

dòlars. Si Nestlé cedís en la demanda,
com vol INTERMÓN OXFAM, els 6
milions de dòlars servirien per cons-
truir més de 600 pous en una Etiòpia
resseca per la sequera, o per alimen-
tar 6 milions de persones en un dia.
Els 6 milions exigits per Nestlé con-
trasten amb els 11 milions de perso-
nes que necessiten aliment urgent a
Etiòpia. 

El contenciós l’està estudiant ara
com ara l’Agència Multilateral de
Garantia d’Inversions (MIGA), que
ha d’oferir una sortida per a l’acord.
Paloma Escudero, coordinadora de la
campanya de cafè d’INTERMÓN
OXFAM, entén que “ens trobem
davant d’una lluita entre David i
Goliat. Èticament, Nestlé hauria de
prescindir d’uns diners que en
aquests moments són vitals per a
Etiòpia, que està demanant ajuda
internacional per alimentar la pobla-
ció. Pot haver-hi una gran fam tan
devastadora com la del 1984. A més,
la crisi internacional del cafè ha per-
judicat molt el país africà i ha incre-
mentat els marges de beneficis de
multinacionals cafeteres com Nestlé.
Fa tres anys, Etiòpia va exportar cafè
per valor de 420 milions de dòlars; el
2001, a causa de la caiguda de preus,
Etiòpia només va vendre cafè per
valor de 175 milions”.

David convenç Goliat
Nestlé demanda a una Etiòpia famolenca 6 milions de dòlars

per una nacionalització del 1975
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Internet s’ha erigit en un
arma pacífica per combatre per
les causes perdudes. Amb èxit.
Des de fa un mes, una allau
electrònica de 40.000 correus
ha caigut des dels Estats Units,
el Regne Unit, França i Espanya
sobre el gegant de l’alimenta-
ció Nestlé. Els internautes,
esperonats per INTERMÓN
OXFAM, suplicaven al grup suís
que renunciés a la reclamació
de 6 milions de dòlars a una
Etiòpia fuetejada per la seque-
ra, amb motiu d’una naciona-
lització que va tenir lloc fa 27
anys. Nestlé arrossegava la
reclamació des que el 1986
va comprar el Schweisfurth
Group, principal accionista
d’ELIDCO, una societat expro-
piada pel Govern etíop el 1975.

Ahir, a les onze del matí,
Mulu Kesela, viceministre etíop
de Finances, Dominique
Dupont, vicepresident de
Nestlé per a l’Àfrica i l’Orient
Mitjà, i Jobs Wolter, assessor
legal de Nestlé Alemanya, van
signar la pau a Addis Abeba
amb OXFAM com a testimoni.

Nestlé redueix una demanda contra Etiòpia i decideix ajudar
el país amb 1,5 milions de dòlars.
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La pau no ha passat per
l’abandonament de la recla-
mació, com demanaven els
milers d’e-mails, però encon-
geix el deute del Govern de
Meles Zenawi a 1,5 milions de
dòlars.

Zenawi tenia por que l’im-
pagament de deutes posés
d’esquena inversors i organis-
mes internacionals, i per això
havia mostrat disposició a
pagar, però calculant la quan-
tia en birrs, la moneda local, al
tipus de canvi actual amb el
dòlar. És a dir, 12.380.634 birrs
o 1,5 milions de dòlars. Nestlé
volia que els diners reclamats
es paguessin segons el canvi
amb el dòlar del 1975. És a dir,
6 milions de dòlars, que repre-
senten un 0,007% dels ingres-
sos de la multinacional. El birr
ha patit una fortíssima deva-
luació des d’aleshores.

L’acord, propiciat per
l’Organisme Multilateral de
Garantia d’Inversions (MIGA)
del Banc Mundial i al qual ha
tingut accés aquest diari, per-
met Etiòpia pagar la meitat del
deute en el termini de 30 dies i
la resta el pròxim 30 de setem-

bre. Nestlé, a més, honra la
promesa que va assumir des-
prés d’una primera reacció ben
freda a la difusió del cas en
alguns diaris europeus: desti-
narà els diners a pal·liar la
gran fam a Etiòpia, que ame-
naça 12 milions de persones
per la sequera i la crisi del cafè,
del qual malviu l’economia del
país.

Ahir mateix, James Morris,
director del Programa Mundial
d’Aliments de Nacions Unides,
va advertir, de visita en el país,
que les necessitats d’aliments
són “colossals i desesperades”
en una Etiòpia amb la renda
per capita més baixa del món
(100 dòlars). I o 2 de cada 10
nens moren abans de fer cinc
anys.

Per al portaveu d’INTER-
MÓN OXFAM, Xavier Masllo-
rens, l’acord és “positiu” i
“prova que els ciutadans
saben detectar on són les
injustícies”.




