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Dlaczego w Polsce jest droÅ¼ej niÅ¼ w USA ?

Polska jest krajem gdzie wÅ‚asnych obywateli polskie wÅ‚adze trakujÄ… jak niewolnikÃ³w. Nikt o obywateli nie dba a prawa
obywateli sÄ… fikcjÄ…. Mamy teÅ¼ jedne z najwyÅ¼szych cen na Å›wiecie przy jednych z niÅ¼szych dochodach.Â Jest to
typowo totalitarne rzÄ…dzenie krajem zgodnie z totalitarnÄ… zasadÄ… im jest gorzej obywatelom tym jest Å‚atwiej rzÄ…dziÄ‡
wÅ‚adzy.Â Ludzie walczÄ… o byt i przetrwanie, zamiast byÄ‡ aktywnymi politycznie.Â Daje to wÅ‚adzy wolnÄ… rÄ™kÄ™ i bezk
UrzÄ™dy nie chroniÄ… obywateli.Â Prokuratura, policja, sÄ…dy, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Sanitarna, UrzÄ…d Ochrony
Konkurencji i KonsumentÃ³w - dziaÅ‚ajÄ… tylko pozornie i praktycznie zawsze na szkodÄ™ obywateli.Â Dlaczego wÂ Polsce je
droÅ¼ej niÅ¼ w krajach zachodnich i w USA ?Â Powodem o wiele wyÅ¼szych cen tych samych produktÃ³w w Polsce w
porÃ³wnaniu z cenami w krajach zachodnich i w USA to przede wszystkim:

- bezkarna w obliczu nieudolnoÅ›ci urzÄ™dnikÃ³w i urzÄ™dÃ³w, strategia wiÄ™kszoÅ›ci firm polegajÄ…ca na stosowaniu duÅ¼
marÅ¼ przy relatywnie maÅ‚ych obrotach w przeciwienstwie do strategii duÅ¼ych obrotÃ³w przy maÅ‚ej marÅ¼y w krajach
zachodnich i w USA,
- bezkarne powszechne zmowy cenowe przy braku skutecznych dziaÅ‚aÅ„ UrzÄ™du Ochrony Konkurencji i KonsumentÃ³w,
- maÅ‚a wydajnoÅ›Ä‡ pracy i maÅ‚a wydajnoÅ›Ä‡ produkcji,
- brak automatyzacji procesÃ³w i produkcji,
- niski poziom sprzedaÅ¼y detalicznej zdalnej - poprzez Internet, telefon, fax,
- brak skutecznej ochrony konsumentÃ³w i sprzedawcÃ³w przez urzÄ™dy i powoduje to zmniejszenie zakupÃ³w i
sprzedaÅ¼y z powodu obaw przed oszukaniem a koszty strat dodaje siÄ™ do juÅ¼ bardzo wysokich cen,
- wyÅ¼sze podatki,
- akcyzy,
- podatek VAT,
- cÅ‚o,
- bardzo drogi transport i bardzo wysokie opÅ‚aty drogowe,
- bardzo wysoka cena benzyny - duÅ¼o wyÅ¼sza niÅ¼ w USA i wyÅ¼sza lub porÃ³wnywalna jak w krajach zachodnich
przy kilkukrotnie mniejszych dochodach obywateli.
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