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Dlaczego w Polsce jest dro¿ej ni¿ w USA ?

Polska jest krajem gdzie w³asnych obywateli polskie w³adze trakuj± jak niewolników. Nikt o obywateli nie dba a prawa
obywateli s± fikcj±. Mamy te¿ jedne z najwy¿szych cen na ¶wiecie przy jednych z ni¿szych dochodach. Jest to typowo
totalitarne rz±dzenie krajem zgodnie z totalitarn± zasad± im jest gorzej obywatelom tym jest ³atwiej rz±dziæ
w³adzy. Ludzie walcz± o byt i przetrwanie, zamiast byæ aktywnymi politycznie. Daje to w³adzy woln± rêkê i bezkarno¶æ.
Urzêdy nie chroni± obywateli. Prokuratura, policja, s±dy, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Sanitarna, Urz±d Ochrony
Konkurencji i Konsumentów - dzia³aj± tylko pozornie i praktycznie zawsze na szkodê obywateli. Dlaczego w Polsce jest
dro¿ej ni¿ w krajach zachodnich i w USA ? Powodem o wiele wy¿szych cen tych samych produktów w Polsce w
porównaniu z cenami w krajach zachodnich i w USA to przede wszystkim:
- bezkarna w obliczu nieudolno¶ci urzêdników i urzêdów, strategia wiêkszo¶ci firm polegaj±ca na stosowaniu du¿ych
mar¿ przy relatywnie ma³ych obrotach w przeciwienstwie do strategii du¿ych obrotów przy ma³ej mar¿y w krajach
zachodnich i w USA,
- bezkarne powszechne zmowy cenowe przy braku skutecznych dzia³añ Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
- ma³a wydajno¶æ pracy i ma³a wydajno¶æ produkcji,
- brak automatyzacji procesów i produkcji,
- niski poziom sprzeda¿y detalicznej zdalnej - poprzez Internet, telefon, fax,
- brak skutecznej ochrony konsumentów i sprzedawców przez urzêdy i powoduje to zmniejszenie zakupów i sprzeda¿y z
powodu obaw przed oszukaniem a koszty strat dodaje siê do ju¿ bardzo wysokich cen,
- wy¿sze podatki,
- akcyzy,
- podatek VAT,
- c³o,
- bardzo drogi transport i bardzo wysokie op³aty drogowe,
- bardzo wysoka cena benzyny - du¿o wy¿sza ni¿ w USA i wy¿sza lub porównywalna jak w krajach zachodnich przy
kilkukrotnie mniejszych dochodach obywateli.

http://konsument.org.pl
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