47

DAGENS NÆRINGSLIV TORSDAG 9. OKTOBER 2014

47

Q POLITIBESKYTTELSE.

Offentlig ansatte måtte ha
politibeskyttelse da de i april
foretok folketelling i Dar
Paing-ﬂyktningleiren nær
Sittwe i Myanmar.
Foto: Khin Maung Win, AP/NTB
Scanpix

Det en svært dårlig idé å importere en regel fra
USA som amerikanerne selv ikke lenger ønsker å håndheve, skriver professor Lars Sørgard.

Hagens nye
konkurranselov

INNLEGG
Handel

S

tein Erik Hagen, storeier
og styreleder i Orkla, er
bekymret for konkurransen i det norske dagligvaremarkedet. Ikke så rart, når
Coops oppkjøp av Ica betyr at vi
går fra fire til tre kjeder. Men et
enkelt politisk grep kan sikre
konkurransen, ifølge Hagens
uttalelse til Dagens Næringsliv
8. oktober. Han foreslår at det
innføres et tillegg i konkurranDÅRLIG IDE.
En slik regel om
ikke-diskriminerende vilkår
vil være godt
nytt for leverandørene, skriver
professor Lars
Sørgard.

Q Kristin Dalen og Kristin
Jesnes, begge forskere ved Fafo
og Marte Nilsen, forsker ved
Prio

COOP KJØPER ICA NORGE

10

Bare Rimi skulle bestå Neste side

11

I 500.Stein Erik Hagen ﬁkk hjelp av sønnen Carl Erik Hagen da han åpnet Rimi-butikk nummer 500 i
september 1998. Foto: Marit Hommedal, NTB Scanpix

PÅ RUNDTUR. Stein Erik Hagen med tidligere
Ica-sjef Kenneth Bengtsson (til venstre) på rundtur
i Ica-butikker i 2004. Foto: Per Thrana

Q

ROS. – Det er mange som
klarer seg utmerket godt,
slik som Norgesgruppen. De
er meget dyktige. Ica,
derimot, har ikke fått det til,
sier tidligere Rimi-eier Stein
Erik Hagen.
Foto: Ørjan F. Ellingvåg

I UNIFORM. Stein Erik Hagen i Rimi-butikk i 1999.
Foto: Knut Fjeldstad, NTB Scanpix

GOURMAND. Daværende landbruksminister Lars
Sponheim var med da Stein Erik Hagen slo et slag
for norsk matkultur i Ica Gourmet-butikken på Aker
Brygge i april 2002. Foto: Mona Iselin Svanholm

Ville
V
Vil
il vært helt umulig for meg å starte på nytt
–D

«Selvfølgelig uheldig»
Stein Erik Hagen minnes årene
i sjefsstolen i Rimi som «gode
tider».
– Det var en veldig flott tid,
når jeg ser tilbake på min reise.
Det var nok noen av de beste

årene i mitt liv, den gang jeg var
kjøpmann, sier Hagen og legger
til:
– Man bygde opp og skapte
nye ting, og pilene pekte
oppover. Det var gode tider.
– Hva tenker du om at Riminavnet kan forsvinne?
– Det opptar ikke meg. Det er
ti år siden jeg solgte meg ut av
Rimi, og jeg har et rasjonelt
forhold til det, svarer Hagen.
DN skrev tirsdag at det har
foregått en tøff kamp blant
Coops beilere de siste månedene.

Reitan-familiens Rema 1000
var en svært sentral aktør i
kampen om Ica Norge, og DN er
kjent med at Rema 1000 var en
av to budgivere i den siste
runden.
– Det er selvfølgelig uheldig at
det kun blir tre aktører i dagligvarehandelen. Men situasjonen tatt
i betraktning, mener jeg det er
fornuftig at Coop kjøper Ica, og på
den måten styrker sin innkjøpsposisjon og effektiviserer distribusjonen. Vi får tre ganske jevnbyrdige aktører, sier Hagen.

Han mener det fort kunne
endt med en dårligere situasjon.
– Alternativet er at vi på sikt
kan ende opp med bare to
aktører, Norgesgruppen og
Rema, sier Hagen.
Ser til USA
I dag representerer Hagen leverandørene til dagligvarekjedene,
som storeier og styreleder i
Orkla.
Orkla eier blant annet produsentene Sætre, Stabburet, Nidar,
Idun og Lilleborg.

må det innføres et tillegg i
konkurranseloven, om ikkediskriminerende betingelser, lik
den amerikanske RobinsonPatman Act, sier Hagen.
Denne amerikanske loven fra

Hagen selger
30 prosent av Rimi
til svenskeide Ica
for en halv milliard
kroner. Det nye
dagligvareselskapet
får navnet
Hakon-Gruppen.

1936 kom som følge av at store
kjeder fikk billigere innkjøpspriser enn mindre butikker.
Loven stiller en rekke betingelser, men omfatter alt som kan
regnes som betaling, slik at det

Nederlandske
Royal Ahold kjøper
halve HakonGruppen som eier
Rimi, og Hagen får ut
2,2 milliarder kroner
i kontanter og
fortsetter som
aksjonær.

Hagens siste 20
prosent av HakonGruppen selges for vel
syv milliarder kroner
til Ica og Royal Ahold.
Hagen blir styreleder
i Orkla, hvor han i dag
er største aksjonær.

ikke er lov å legge til ekstraservice eller tilleggsvarer i prisen.
Målet er å stoppe all konkurransehemmende praksis.
– Utfordringen er at det er
vanskelig for nye aktører å

2014

20©14

Rimi har vokst til en
kjede med rundt
30 utsalgssteder i
Oslo-området. Kjøper
samme år kjeden
Spar 800 fra Joh.
Johansson, som i dag
eier vel 70 prosent av
Norgesgruppen.

1999

Begynner som butikksjef
i en av farens fire
dagligvare-butikker i Oslo.

Gitt at det nå blir tre aktører,
mener Hagen det må tas politiske
grep for å sikre konkurransen.
– For å sikre en fair konkurranse og mulighet for nye
aktører å komme inn i markedet,

Oppdager
lavpriskjedene under
en studietur til
Vest-Tyskland. Samme
år åpner Hagen den
første Rimi-butikken
med lite utvalg og lave
priser under slagordet
«Enklest er billigst».

1992

Etter handels-gymnaset
avsluttes utdannelsen
med ett år på Kjøpmannsinstituttet, nå Norges
Varehandelshøyskole.

1987

Stein Erik
Hagen blir
født i Oslo.
Sønn av
kjøpmann
Odd Hagen.

1977

Fra kjøpmann til Orka-eier
2004

et ville vært helt
umulig for meg å
starte på nytt. Man
får ikke like betingelser, som
gjør at en kan drive konkurransedyktig, sier Orkla-styreleder og
tidligere Rimi-eier Stein Erik
Hagen på telefon fra New York.
I 1977 startet Hagen dagligvarekjeden Rimi. Mellom 1992 og 2004
solgte Hagen seg helt ut av kjeden

til svenske Ica og nederlandske
Ahold. Mandag fikk Rimi-historien en ny vending, da Ica Norges
553 butikker – inkludert Rimi – ble
solgt til Coop Norge for 2,5 milliarder kroner. Om det betyr slutten
på Rimi-navnet, er ikke avklart.

2006

MADS KVERNEN KLEPPE
OG ÅSHILD LANGVED
OSLO

1975

Krever ny konkurranselov: Tidligere Rimi-eier Stein Erik Hagen (58)
mener det ville vært umulig å slå seg opp som kjøpmann i dag. Nå ber han
politikerne vurdere ny konkurranselovgivning.

1956

fremtidig politisk representasjon delvis vil baseres på etnisk
sammensetning er det avgjørende med full åpenhet – trass i
kontroverser.
Spørsmålet om religion stiller
seg annerledes. Religiøs tilhørighet har ingen politisk eller
valgteknisk betydning. For å
hindre at religiøse motsetninger
utnyttes i valgkampen, må
tallene om religiøs tilhørighet
holdes tilbake – i alle fall til
etter valget i 2015.
I et land hvor mange med god
grunn ikke har kunnet stole på
offentlige tall er det viktig at
informasjonen fra folketellingen presenteres åpent og
med tidsplaner som holdes. Slik
unngår man unødige spekulasjoner og økt mistro.
For å styrke troverdigheten til
resultatene av folketellingen, er
det viktig at det også samles inn
alternative data og lages ny
statistikk som holder internasjonal standard. Dette kan
fungere som en kvalitetssikring
av i hvilken grad resultatene fra
folketellingen reflekterer de
faktiske forholdene i landet. Det
siste Myanmar trenger i dag er
mer usikkerhet, spekulasjoner
og mistillit.

ØNSKER NORSK ROBINSON-PATMAN ACT. Et enkelt politisk grep kan
sikre konkurransen, ifølge Orkla-styreleder Stein Erik Hagen.
Foto: Elin Høyland

1976

Rakhine staten. Flere tusen har
allerede flyktet landet. Det religiøse konfliktnivået er eksplosivt. Tidligere ble tallene på
antall muslimer holdt kunstig
lave. Når de reelle tallene som
antas å vise en langt høyere
andel muslimer enn tidligere
antatt offentliggjøres, frykter vi
at religiøse motsetninger vil bli
brukt bevisst for å skape
voldelig konflikt før Myanmars
viktigste valg på flere tiår.
Det internasjonale samfunnet
har vært en pådriver for gjennomføringen av folketellingen.
Det har vist seg å være en viktig
øvelse, men som bidragsytere,
har vi også et ansvar for de
eventuelle negative konsekvensene. Offentliggjøring av
kontroversielle resultater må
vurderes nøye, både med
hensyn til når, hvordan og om
de i det hele tall skal publiseres,
og med tanke på hvordan man
best kan komme reaksjonene i
møte. Her kan Norge være med
å stille krav til hvordan FNs
befolkningsfond (UNFPA) og
myndighetene håndterer informasjonen og kommuniserer
resultatene.
Et legitimt valg i 2015, en
nasjonal våpenhvile og en fremtidig fredsprosess er avgjørende
for Myanmars fremtid. Derfor
må resultatene om etnisk tilhørighet offentliggjøres så tidlig
som mulig. Ettersom valget og

seloven. Bedrifter skal pålegges
såkalte ikke-diskriminerende
vilkår. Det vil for eksempel bety
at leverandøren Orkla må gi
nøyaktig de samme betingelsene til dagligvarekjedene Rema
1000 som til Coop. Han henviser
til Robinson-Patman Act i USA,
hvor det er slike vilkår.
Hagen hevder at dette vil
bidra til å stoppe konkurransehemmende praksis. Det er ikke
grunnlag for å hevde noe slikt.
Snarere tvert imot. Tenk på
hvordan en slik regel vil påvirke
forhandlingene mellom leverandører og dagligvarekjeder. En
kjede vil prøve å få bedre betingelser enn andre kjeder, og det
kan være fristende for en leverandør å gi etter ved å gi gode
betingelser til en kjede. Hvis det
innføres et krav om ikke-diskriminerende vilkår, vil det med
ett bli mer kostbart for en leverandør å gi etter ved å godta en
rabatt til en bestemt kjede.
Grunnen er at den dermed også
er tvunget til å gi samme rabatt
til alle andre, og det er åpenbart
kostbart. En slik regel kan
følgelig gi leverandøren en
gylden anledning til å binde seg
til masten. Den kan med rette
hevde at en kjede ikke kan få
noen spesialrabatt, da det blir
for kostbart for leverandøren å
måtte gi samme rabatt til samtlige kjeder.
Hagen unnlater å nevne at
Robinson-Patman Act, med
forbud mot ikke-diskriminerende vilkår, er omstridt i USA.
Den ble innført på 30-tallet, og
ble hyppig brukt til langt utpå
60-tallet. Men den har vært

grafikk

Ifølge den siste
rangeringen fra
bladet Kapital er
Stein Erik Hagen god
for 13,8 milliarder.
Den tidligere
kjøpmannen er
landets sjette
rikeste.

komme inn. Myndighetene må ta
tak i dette og se på hvordan de
kan utvikle en antidiskrimineringslov. Vi risikerer å
få en situasjon med
monopol dersom ikke

DN 8
8. oktober.
oktober

sterkt kritisert, og i tråd med
resonnementet over ble det
advart mot å ha en regel som
kan hemme snarere enn
fremme konkurransen mellom
leverandører. Av den grunn er
det ikke overraskende at det er
stadig sjeldnere at det gripes
inn med grunnlag i RobinsonPatman Act. Offentlige konkurransemyndigheter i USA har
helt sluttet å benytte denne
bestemmelsen, og private
aktører som bringer saker om
brudd på forbudet mot ikkediskriminerende vilkår inn for
retten taper i 19 av 20 tilfeller.
En slik regel om ikke-diskri-

minerende vilkår vil være godt
nytt for leverandørene. De vil
som forklart få hjelp til å stå
imot krav om rabatter fra
enkeltkjøpere. Slik sett vil
regelen ikke styrke konkurransen, men snarere være en
hjelpende hånd til leverandører
i dets forhandlinger med
kjedene. Kanskje ikke så verst
for Orkla og andre leverandører.
Men for alle andre er det en
svært dårlig idé.
Q Lars Sørgard, professor ved
Norges Handelshøyskole og
Bergen Center for Competition
Law and Economics (BECCLE)

