Rząd myśli o wprowadzeniu w sklepach odgórnie
regulowanych cen na produkty spożywcze
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Minister zdrowia Łukasz Szumowski poinformował, że rząd rozważa wprowadzenie cen
odgórnie regulowanych na wybrane podstawowe produkty spożywcze/FMCG. Rozwiązanie
ma być odpowiedzią na pojawiające się na rynku próby zawyżania cen niektórych towarów
(drób, środki higieniczne - red.) związku z obecną sytuacją.
- Rząd przymierza się do wprowadzenia cen regulowanych odgórnie na niektóre kategorie
produktów - powiedział podczas piątkowej konferencji prasowej minister zdrowia Łukasz Szumowski.
Minister zdrowia podkreślił, że odgórne regulowanie cen produktów jest zawsze bardzo delikatną
operacją. - Myśmy w tej chwili zlecili analizy, jak w ogóle kształtowały się ceny tych poszczególnych
kategorii produktów w przeciągu ostatniego roku. Dostaniemy je niezwłocznie i będziemy
przymierzali się wtedy do publikacji takich cen regulowanych odgórnie - wyjaśnił Łukasz Szumowski.
Przypomnijmy, że w środę premier Mateusz Morawiecki zapowiedział przygotowanie ustawy
"antylichwiarskiej", dzięki której prowadzona będzie walka z sytuacją, w której ceny w sklepach "są
czasem kilkukrotnie wyższe niż kilka dni temu". - To jest żerowanie na obecnej sytuacji pandemii,
żeby temu zapobiegać, chcemy doprowadzić do sytuacji, że Urząd Ochrony Konkurencji i

Konsumenta i inne urzędy regulujące ceny, będą czuwały we właściwy sposób nad rynkiem od strony
cen proponowanych przez przedsiębiorców - powiedział szef rządu.
Monitoring cen od kilku dni prowadzi Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który zapowiadał
kary za nieuzasadnione podnoszenie cen produktów, na które popyt rośnie w związku z epidemią
koronawirusa. Chodzi m.in. o maseczki ochronne, ale też środki czystości rzekomo chroniące przed
zarażeniem.
Jednocześnie przedstawiciele rządu zapewnili, że sklepy spożywcze, a także apteki i drogerie, jak
również hipermarkety i supermarkety w centrach handlowych pozostaną otwarte.
Przypomnijmy, że rząd wprowadził w piątek wieczorem stan epidemii. Premier zapowiedział m.in.
zaostrzenie kar za złamanie kwarantanny do 30 tysięcy złotych, przedłużony został okres zamknięcia
szkół do Świąt Wielkanocnych. W nowe rozporządzenie wprowadzające stan epidemii doprecyzowało
niektóre przepisy.
- Wprowadziliśmy zmiany doprecyzowujące ograniczenia w branży transportowej, w galeriach
handlowych czy przedsiębiorstwach. Tu zgodnie z tym, co zapowiadał premier wielokrotnie, zostaną
otwarte w galeriach handlowych sklepy spożywcze, apteki, będzie również można kupić środki
czystości - dodał Łukasz Szumowski.
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