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-a vtale i Angola kan være lovstridig: 

i Angola har vært sterkere enn 
ønsket om å drive på en lovlig 
og samfunnsansvarlig måte, 
sier hun.

Sjåfjell mener det er klare 
paralleller til Telenor-saken 
og Vimpelcoms investeringer 
i Usbekistan. 

Både Angola og Usbekistan 
er land der makten er konsen-
trert rundt en autoritær presi-
dent som har styrt i flere tiår, 
og begge landene ligger helt i 
bunn av Transparency Inter-
nationals korrupsjonsindeks.

– Også Angola er et land 
der man må være forberedt 
på at det er stor fare for å 
medvirke til korrupsjon hvis 
man vil investere. Man må 
følge veldig nøye med, og 
nettopp ikke inngå kontrak-
ter som sier at man ikke har 
rett til å få vite hvor pengene 
går, sier hun.

– Om man har inngått en 
kontrakt der man har fraskå-
ret seg selv fra å få informa-
sjon, så bør det alene være 
mer enn nok til at varselslam-
pene ringer når man går inn i 
et så korrupt land som Ango-
la. Det virker ikke på meg som 
at Statoil har gjort nok for å 

sikre seg mot å medvirke til 
korrupsjon.

Statoil-sjefen peker i sitt 
brev på at fire ulike advokat-
byråer har gått god for trans-
aksjonene til forskningssen-
teret i ettertid, men vil ikke gi 
innsyn i disse juridiske vurde-
ringene, slik Klassekampen 
skrev tidligere denne uka.

Sjåfjell mener ikke det bør 
berolige politikerne, og peker 
på Statoils styre.

– Vi så også i Vimpelcom-
saken at advokatfirmaer skal 
ha gått god for ting som det 
seinere har vist seg at ikke er 
greit. Men advokatfirmaer 
kan jo bare si noe ut fra det 
som er forelagt for dem av sel-
skapet. Det er selskapet selv, 
da særlig selskapets styre, 
som må ha ansvaret. Det kan 
ikke delegeres til et advokat-
firma, sier hun.

Taushetsplikt for hvem?
I stortingshøringen om Vim-
pelcom-saken lente også Te-
lenor-toppene seg på hemme-
ligholdte juridiske vurderin-
ger, samtidig som de hevdet at 
de hadde taushetsplikt om be-
talingene til et stråselskap for 

Usbekistans presidentdatter. 
– Statoil sier at de prinsipi-

elt sett ikke ønsker å offentlig-
gjøre råd fra sine advokater 
som er underlagt taushets-
plikt. Hva tenker du om det?

– Taushetsplikt overfor 
hvem? Om de har bestilt ut-
redninger fra et advokatfirma, 
så er første spørsmål hvem 
denne taushetsplikten skal 
beskytte. Statoil vil altså ikke 
utgi dette av hensyn til en 
udefinert taushetsplikt. Å 
bruke taushetsplikt som et 
skjold for å beskytte seg mot 
kritiske spørsmål, er jo også 
en gjenganger fra Vimpel-
com-saken, sier hun.

Sjåfjell mener disse taus-
hetspliktene og advokatvur-
deringene kan være et «mo-
dus operandi» når norske stat-
lige storselskaper går inn i 
korrupte land. 

– Man kan jo lure på om det-
te er en tendens, eller om det 
er tilfeldig at de to store statli-
ge selskapene, Telenor og Sta-
toil, er involvert i slike saker, 
med såpass store likhets-
trekk, sier hun.
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Lurer du på noe om samfunnsøkonomi, så skal våre økonomer gjøre sitt 
beste for å svare. Send inn ditt spørsmål til okonomi@klassekampen.no 
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LYKKE: Blir man lykkelig av å være rik?  
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Blir man lykkeligere 
av å ha mer penger, 
å ha mer penger enn 
andre eller å ha mer 
penger enn man 
hadde i fjor?

Dette spørsmålet er 
gjenstand for opphetet 
debatt blant økonomer 
som forsker på lykke. 
Richard Easterlin mente 
på 1970-tallet å ha gode 
nok data til å slå fast tre 
forhold: 
n Innad i et land er rikere 
mennesker lykkeligere 
enn relativt sett fattigere 
mennesker.
n På tvers av land er det 
ingen sammenheng 
mellom BNP per capita og 
gjennomsnittlig lykke. 
n Heller ikke ettersom 
land blir rikere, ser folk ut 
til å bli lykkeligere i snitt.

Disse tre funnene utgjør 
«Easterlin-paradokset». 
Easterlin, og flere med 
ham, mente løsningen på 
paradokset er at lykke 
påvirkes av relativ inn-
tekt. Så lenge alles inntekt 
øker i takt, vil ingen bli 
lykkeligere på lang sikt. 

Med en slik tolkning er 
økonomisk vekst uten 
betydning for menneskers 
lykkenivå, annet enn på 
kort sikt. En så radikal 
tolkning har selvsagt ikke 
blitt stående uimotsagt. 
Mange utviklingsøkono-
mer har hatt vanskelig for 
å akseptere at det uteluk-
kende er relativ inntekt 
som teller for menneskers 

velvære. Derfor har 
tanken om et metnings-
punkt lenge vært sentral i 
debatten: Absolutt inntekt 
er av betydning inntil et 
visst nivå – for eksempel 
inntil grunnleggende 
behov som nok mat, klær 
og vann er dekket. Deret-
ter er det relative forhold 
som avgjør. 

Senere arbeider har 
trukket grunnlaget for 
Easterlins funn i tvil. Med 
mer omfattende data 
mener forskere som 
Betsey Stevenson og 
Justin Wolfers å kunne 
dokumentere en klar 
positiv sammenheng 
mellom lands gjennom-
snittlige velstand og 
innbyggernes tilfredshet 
med livet. 

Det er riktignok slik at 
en tusenlapp gir mindre 
uttelling i form av økt 
lykke jo rikere mottakeren 
er. Det betyr at dersom to 
land har samme gjennom-
snittlige inntekt, vil det 
landet som har lavest 
inntektsulikhet også i 
snitt ha den lykkeligste 
befolkningen. 

Stevenson og Wolfers 
mener det ikke fins bevis 
for at vi når et metnings-
punkt der økt gjennom-
snittsinntekt ikke lenger 
ledsages av økt gjennom-
snittslykke. Her får de 
støtte fra fjorårets nobel-
vinner i økonomi, Angus 
Deaton, og psykologen 
Daniel Kahneman. De to 
siste viser at hvilken 
definisjon man bruker på 
lykke er avgjørende for 
sammenhengen med 
inntekt. Dette framheves 
også av dem som forsvarer 
Easterlins arbeid.

Svaret på spørsmålet 
«Hvordan har du det i 
dag?» er løsere forbundet 
med inntekt enn svaret på 
«Hvor tilfreds er du med 
livet ditt?». 

Sara Cools,
postdoktorstipendiat, institutt for 

samfunnsøkonomi, BI.
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SVAR: Jussprofessor Beate 
Sjåfjell synes ikke Statoil har 
gitt gode svar på hvorfor de 
har overført 420 millioner til 
et ikke-eksisterende fors-
kningssenter i Angola. 
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