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Tariceanu, mahnit dupa o vizita la supermarket
Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, sustine, dupa o vizita la un
supermarket in intervalul 11-13 :), ca pretul la unele produse a crescut
simtitor fara un motiv vizibil, fapt pentru care guvernantii trebuie sa ia masuri
pentru a limita aceasta crestere, fie printr-o decizie administrativa, fie prin
plafonarea adaosurilor comerciale/marja de profit, relateaza stiripesurse.ro.
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„Cum controlam ca se respecta regula? Simplu! Convingem ANAF-ul, Consiliul Concurentei,
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ca ei nu sunt in vacanta, ci la munca” sa
faca controale, a adaugat Tariceanu.
Citeste si: ALERTA Spitalul Judetean Deva intra in carantina
„Ieri am fost la supermarket! Da, intre 11.00 si 13.00.
Am constatat lucruri bune si lucruri rele. Dintre cele bune mi-a atras atentia faptul ca vanzatorii si
personalul care lucreaza in interior aveau echipamente de protectie. Apoi am remarcat ca cele
mai multe produse de baza erau pe rafturi in cantitati suficiente. Apoi m-a impresionat ca oamenii
nu mai umpleau cosuri asa cum o faceau in urma cu 2-3 saptamani.
Pe partea cealalta nu am putut sa nu remarc ca la unele produse preturile au crescut simtitor fara
un motiv vizibil. Am auzit unele explicatii: ca materia prima s-a scumpit, ca transportul, ca forta de
munca etc.

Sunt liberal si cred ca intr-o economie libera legea cererii si ofertei trebuie sa determine preturile.
Dar in aceste zile nu mai traim intr-o economie libera pentru ca si ea este prizoniera
coronavirusului, deci trebuie luate masuri.
Sunt mai multe posibile metode. Una ar fi sa se fixeze pretul final printr-o decizie administrativa.
Cam ce faceau comunistii pe vremuri! Posibilul efect este insa ca multe produse vor disparea si
ca va aparea iar piata neagra! Nu cred ca vrem sa ne reintoarcem acolo.
O alta metoda este de a se plafona adaosurile comerciale/marja de profit, in special pe verigile
din lantul de transport si distributie. si nu la toate produsele, ci la cele de baza! Asa vom putea
lasa producatorul sa-si continue productia, chiar daca vor fi unele cresteri de preturi datorate
fluctuatiei preturilor la materia prima. Pana la urma si aceste cresteri pot fi temperate de guvern
prin scaderea, pe termen limitat, a taxelor pe munca in asemenea fel incat productia sa ramana
competitiva.
Pe lantul de desfacere se pot fixa adaosuri comerciale/marje de profit care sa poata asigura
desfasurarea activitatii, dar sa nu permita ridicarea adaosului pana la limita la care sa devina
specula!
Cum controlam ca se respecta regula? Simplu! Convingem ANAF-ul, Consiliul Concurentei,
Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor ca ei nu sunt in vacanta, ci la munca. ii
invatam ca se pot controla companiile si fara sa le spargi usile cu mascatii si sa le ridici 2 tone de
documente pe care apoi le tii pe culoarele de la Finante! Ei trebuie sa invete ca scopul controlului
nu este norma de amenzi, ci pentru a le arata cum se pot conforma legilor fiscale. Firmele pot fi
controlate si civilizat nu doar cu maciuca. Inspectorii le pot cere si primi online toate documentele
de care au nevoie ca sa vada daca firmele se conformeaza noilor reguli!
Deci se poate daca se vrea! Dar asta inseamna ca guvernantii sa se trezeasca si daca nu stiu ce
sa faca sa intrebe si ajutorul va veni! Nu pentru ca ei ar merita acest lucru, ci pentru ca romanii il
merita!”, se arata pe pagina de Facebook a lui Calin Popescu Tariceanu.
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