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Trodde du popcorn var et sunt 
valg av kinogodt? Tro om igjen.
VGs gravejournalister avslører 
snacks. 

Igår startet en oppdagelsesferd 
i hans fotspor – Kon Tiki 2.
Dagsrevyens anker Nina Owing 
forteller om ekspedisjon som 
forsøker å finne Thor Heyer-
dahls fotspor i havet. 

Long story short, climate 
change is not just about Bambi.
USAs utenriksminister John 
Kerry forteller ifølge Financial 
Times at klimaendringer ikke 
først og fremst handler om 
fremtiden for «Disney on ice». 

Farmen-skandalene vi aldri 
glemmer
Dagbladet mener likevel det er 
riktig å bruke to sider på noe 
«vi» husker. 

Vi et ikkje kalkun berre til jul og 
nyttår lenger, men brukar i 
aukande grad produktar av 
kalkun til kvardags. Dermed 
går klekketala for kalkun opp.
Landbruksdirektoratet informe-
rer om sammenhenger mellom 
tilbud og etterspørsel i kalkun-
markedet. 

Hvis flere parti vil være med på 
innstrammingsdugnaden, så 
vil dette virke.
Høyres Trond Helleland 
forklarer på Dagsnytt 18 
hvordan alle gode krefter nå må 
samles for å holde flyktninger 
vekk fra landet. 

Neste gang kanalen lager 
dramaserie bør det handle om 
Hamid som prøver for fjerde 
gang å ta fagbrev. Om Hanna 
som har jobbet seg opp fra å stå 
i kassa til å bli butikksjef.
Klassekampens Mímir Kristjáns-
son slår et slag for sjølproletari-
seringas plass også innenfor 
NRKs fjernsynsproduksjon etter 
å ha sett alle seks episodene i 
«Ung og lovende» i ett strekk. 

Det er mange som tjener seg 
rike på å sende regning til stat 
og kommune.
Leder med tittelen «Profitø-
rene» i Vårt Land, som lever på 
statlig pressestøtte, uken før 
avisens sjefredaktør Helge 
Simonnes fortalte at han går av 
(og tar med seg en lønnsavtale 
verdt syv millioner kroner). 

KRAGERØ: Nå asfalteres 
Kirkegata
KV–Kragerø Blad Vestmar 

tilbydere av korrupte betalinger 
med reglene som gjelder i eget land 
med gode rettsinstitusjoner. 
Skjerpingen har gitt resultater. Det 
er blitt mer kostbart å være korrupt 
i internasjonale selskaper og 
derved også i fattige land. Jo mer 
kostbart det blir å betale bestikkel-
ser, desto mindre er det å tjene på 
korrupsjon både for skruppelløse 
selskaper og for skruppelløse 
myndighetspersoner.

Moralske sanksjoner og 
stigma øker effektiviteten. 
Gravejournalistikken i Dagens 
Næringsliv gjør derfor en viktig 
jobb både for å avdekke og å 
avskrekke.

Kalle Moene, professor ved 
Økon o misk institutt, Universitetet 
i Oslo

skulle være befolkningens 
gevinst av selskapsetableringen. 
Prisen på de korrupte kontrak-
tene blir dessuten høyest når 
selskapene får rane folk gjennom 
monopolpriser. Dette korrumpe-
rer statsadministrasjonen 
ytterligere og bidrar til fortsatt 
fattigdom og stagnasjon.

Da sjeføkonomen i Verdens-
banken, Kaushik Basu, var 
rådgiver for den indiske regjerin-
gen, foreslo han at det skulle bli 
lovlig å betale – men ikke å motta 
bestikkelser. Meningen var å 
bekjempe rutinemessig korrup-
sjon for dagligdagse ting. Den 
som må betale bestikkelser, skulle 
bli varsler straks hun har betalt. 
Forslaget er interessant, men 
krevende. Dersom mekanismen 
skal virke, må en ha en hederlig 
rettsinstans som tar varslingen på 
alvor der korrupsjonen foregår. 
Bare da kan forslaget gjøre slutt 
på korrupsjonen ved at det blir 
ulønnsomt å kreve bestikkelser. 

Basu ville gjøre korrupsjons-
varsling billigere og mer effektiv 
ved å appellere til interessene til 
dem som vet best – de invol-
verte. Internasjonal korrupsjon 
er noe annet. Her er det lite å 
tjene på asymmetrisk straff. 

Snarere kan dagens straffesys-
tem med høye bøter lettere 
bekjempe internasjonal korrup-
sjon. Det forfølger ressursrike 

Økonomisk korrupsjon

Å redusere næringslivets bestikkelser bidrar til en 
positiv utvikling i fattige land.

U
S Departement of 
Justice er bein-
hard i internasjo-
nale korrupsjons-
saker. Nærings-
livsledere som 

påstår at de var i god tro etter å 
ha betalt store beløp til mystiske 
bankkonto i Sveits, blir ikke 
trodd. Det nytter ikke å hevde at 
de ikke visste. Å være naiv og 
inkompetent er ikke lov lenger.

Anklagene mot Vimpelcom og 
Telenor er del av denne globale 
trenden: Flere og flere interna-
sjonale selskaper blir dømt, og 
korrupsjonsbøtene kan bli 
skyhøye. Det franske selskapet 
Alstom har rekorden så langt 
med en bot på 772,3 millioner 
dollar. De bestakk myndighetene 
i fattige land med 75 millioner 
dollar – for det meste i Indonesia. 

Akkurat det som Vimpelcom 
nå er beskyldt for, drev Alstom 
med: bytte av gullkantede 
kontrakter mot overprisede 
konsulenttjenester. Honorarene 
var i realiteten rene bestikkelser 
til dem som ga selskapet 
kontraktene. Før Alstom, hadde 
tyske Siemens den uoffisielle 
verdensrekorden med en bot på 
450 millioner dollar.  

Dersom de korrupte selska-
pene kunne forutse de høye 
bøtene, må gevinsten av å få de 
ulovlige kontraktene ha vært 
svært høy. For å tjene på 
korrupsjonen må profitten på 
kontraktene være større enn de 
forventede straffebøtene til 
bestikker og til den som blir 
bestukket. Bare da er det en 
forventet gevinst som de to kan 
dele.   

Hvem får mest? Den som kan 
forvente den mest alvorlige 
straffen, må kompenseres.
l Hard straff til den som 
bestikker, reduserer derfor 
bestikkelsesbeløpet.
l Hard straff til den som blir 
bestukket, øker beløpet.

Begge deler gjør korrupsjon 
mindre fristende.

Men bestikkelser er ikke bare 
et spørsmål om fordeling. Mer 
alvorlig: Korrupsjonen ødelegger 
konkurransereguleringen. Det 
selskapet som får kontrakten, 
kan ha betalt det høyeste 
bestikkelsesbeløpet og derved 
fortrengt mer hederlige og mer 
produktive konkurrenter. Bestik-
kelsene kan være et tegn på lav 
produktivitet, på at selskapet 
bare lønner seg når det kan kjøpe 
seg fordeler. 

Det franske selskapet Alstom har rekorden så langt med en bot på 772,3 millioner dollar for korrupsjon. Her 
fra selskapets togfabrikk i Salzgitter i Tyskland. Foto: Martin Leissl, Bloomberg
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Mest alvorlig: Korrupsjonen 
ødelegger statsadministrasjo-
nen. Beløpene som internasjo-
nale selskaper er villige til å 
betale, korrumperer staten i 
fattige land og ruinerer admi-
nistrasjonskapasiteten.

Skyhøye bestikkelser er også 
et tegn på at selskapene opererer 
under særdeles profitable vilkår 
med kontraktene de skaffer seg 
illegalt. Selskapene kan tilrane 
seg betydelige deler av det som 
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