
POMYŚL O PRZYSZŁOŚCI
Dobry dodatek wiedzy o gospodarce (??)

Pożegnaliśmy już 2015 rok, który odszedł do historii. Każdy z nas w sylwestrową noc pewnie poddał analizie dotychcza-
sowy mijający rok. I choć wielu z zadowoleniem wkroczyło w Nowy 2016 Rok, to tak naprawdę już teraz powinniśmy się 
zastanowić co zrobić by był on wyjątkowy i lepszy od tego ubiegłego. 
Rozpoczynając nowy rok często życzymy sobie i innym, by był on lepszy od poprzedniego, by każdemu z nas dopisy-
wało  zdrowie, otaczało szczęście, a codzienne życie upływało w dostatku. Chyba każdy z nas marzy, by te życzenia się 
spełniły, ale czy tak naprawdę mamy wpływ na zdrowie  i lepsze życie, czy też kwestie te muszą pozostać tylko w sfe-
rze pobożnych życzeń?
Nowy rok, to nowe nadzieje, plany i prognozy. Spróbujmy zatem rozważyć, jaki wpływ mamy na priorytetowe kwestie 
naszej egzystencji. W odniesieniu do zdrowia nasuwa się refleksja, że wiele zależy od nas samych. Aktywny tryb życia, 
uprawianie sportu, uzupełnianie witamin, zdrowe odżywianie czy też właściwe spędzanie czasu wolnego i odpoczynek, 
zgodnie z opinią specjalistów, gwarantują lepsze samopoczucie i doskonałą kondycję. A jak jest z zamożnością? Czy tak 
naprawdę mamy na nią wpływ? Jak zarabiać więcej, by w nowym roku 2016 i latach kolejnych żyć wygodniej i dostat-
niej? I wreszcie, co każdy z nas może  zrobić dla wspólnej gospodarki naszego kraju w 2016 roku?
Być może pierwsze, co przychodzi nam na myśl to oszczędzanie lub zmiana pracy na lepiej płatną. Niestety, ani pierwsze, 
ani drugie rozwiązanie wbrew pozorom nie jest proste. Poza tym nie każdy z nas ma taką możliwość. Na co zatem mamy 
wpływ? Co tak naprawdę możemy zrobić by więcej zarabiać, i by nasza wspólnota gospodarcza szybciej się rozwijała? Do 
tej pory prezentowaliśmy rezerwy wzrostu gospodarczego naszego kraju, a co z rozwiązaniami. Tym razem postanowi-
liśmy to zmienić i przedstawić propozycje dzięki którym z pewnością każdy z nas będzie mógł stać się zamożniejszym.
  STR. 2

Zamożniejsi w nowym roku !
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Mechanizmy gospodarki globalnej czyli jak 
wspólnie budować naszą zamożność?

Cz. 1 
Jak powstaje cena produktu 
globalnego?

Wiele w Polsce mówimy o go-
spodarce globalnej, o wolnym 
rynku, o wolnej konkuren-
cji. Polska jest jednym z kra-
jów Unii Europejskiej. To dla-
czego tak jest, że w jednych 
krajach poziom życia i wyna-
grodzeń jest wyższy a w in-
nych nie? Dlaczego tak jest, że 
w Polsce wciąż zarabiamy 4 x 
mniej niż w bogatych krajach 
Europy Zachodniej?

Czy ktoś z Państwa się nad 
tym zastanawiał? Czy ktoś z 
Państwa szukał odpowiedzi na 
tak postawione pytanie?

W dzisiejszym dodatku 
spróbujemy wyjaśnić jak po-
wstaje cena produktu global-
nego i co z tego mają Pań-
stwa, które uczestniczą w jego 
wytworzeniu?

Gospodarka globalna przypo-
mina gospodarcze mistrzostwa 
świata. Kraje które w nich wy-
grywają, zyskują nie tylko sa-
tysfakcję ale również wyższy 
poziom życia i dobrobytu swo-
ich mieszkańców.

No dobrze, ale dlaczego ten 
temat powinien nas intereso-
wać? Dlaczego ten temat jest 
ważny dla Kowalskiego?

Mechanizmy gospodarki wol-
norynkowej prześledźmy na 
jednym z przykładów między-
narodowej korporacji, z branży 
materiałów budowlanych, któ-
ra zlokalizowała jeden ze swo-
ich zakładów produkcyjnych 
w Polsce. Powiedzmy, ze firma 
ta pochodzi z Danii, ponieważ 

Dania posiada najwięcej firm 
globalnych w przeliczeniu na 
milion mieszkańców.

Duńska firma wytwarza pro-
dukty w Polsce, które dalej 
oferuje na wiele zagranicznych 
rynków. Wykres ten prezentu-
je poszczególne składowe ceny 
detalicznej, po której klient 
może kupić produkt w mar-
kecie budowlanym. My teraz 
krok po kroku rozszyfrujemy 
jej poszczególne elementy.

Żeby wyprodukować produkt 
potrzebne są surowce, hale 
produkcyjne, energia, co sta-
nowi około 40% ceny, po któ-
rej koncern sprzeda produkt do 
sklepów i marketów budowla-
nych, czyli do zewnętrznej sie-
ci dystrybucji.

Aby produkt mógł powstać, 
niezbędni są ludzie, czyli da-
lej do ceny dokładamy wartość 
pracy a więc wynagrodzenia, 
ZUS, inne ubezpieczenia i po-
datki od wynagrodzeń. Stano-
wi to ok 6% ceny. Spółka pro-
dukcyjna w Polsce osiąga zysk 
na poziomie 1%.

Tak przygotowany produkt 
trafi bezpośrednio z Polski na 
rynek niemiecki, ponieważ z 
założenia produkt ten prze-
znaczony był dla klienta w 
Niemczech.

Ale w procesie sprzedaży po-
jawia się teraz centala, duń-
ska firma, która pomimo, że 
nie dotyka produktu, dokłada 
do jego ceny koszty związane z 
obsługą korporacyjną. W kosz-
tach tym mamy pracę działu 
badań i rozwoju, koszty zwią-
zane z wartością marki, paten-
tami, licencjami, jak również 
koszty związane z nadzorem 
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korporacyjnym nad finansami, 
marketingiem. Koszt ten stanowi 
około 10% wartości ceny.

Duńska spółka również osiąga 
zysk na poziomie 25%.

Dopiero teraz pojawia się spółka 
dystrybucyjna, niemiecka spółka, 
która sprzeda produkt do sklepów 
i marketów budowlanych. Spół-
ka dołoży do ceny produktu war-
tość związaną z dystrybucją czy-
li koszty logistyki, utrzymania 
biura handlowego, wynagrodze-
nie przedstawiciela handlowego, 
wydatki na reklamę i serwis. Sta-
nowi to ok 16% ceny. Spółka dys-
trybucyjna również osiąga zysk. 
Z danych finansowych korpora-
cji wiemy, że jest to zysk na po-
ziomie 5%.

W ten sposób powstaje cena, po 
której koncern sprzeda produkt do 
zewnętrznej sieci dystrybucji czy-
li do składów i marketów budow-
lanych. Market dołoży swoją war-
tość związaną z obsługą klienta i 
w ten sposób powstanie cena de-
taliczna, po której klient w Niem-
czech będzie mógł kupić produkt.

Klient w Niemczech kupi pro-
dukt, i co z tego mają poszczegól-
ne państwa, poszczególne wspól-
noty ekonomiczne? Zobaczmy, jak 
spływa strumień korzyści na po-
szczególne spółki w poszczegól-
nym kraju.

W Niemczech z racji funkcjono-
wania spółki dystrybucyjnej pozo-
staje wartość ok 15%.

W Danii z racji udziału centrali w 
całym procesie pozostanie wartość 
ok 35%..

A jaka korzyść spłynie do polskiej 
wspólnoty ekonomicznej? Będzie 
to wartość 7%.

Słupki te prezentują dwie war-
tości, jedna związana z wartością 
pracy, druga związana z zyskiem 
kapitałowym, które osiągają po-
szczególne spółki.

Czy podobają nam się te propor-
cje? Oczywiście, że nie. W gospo-
darce globalnej nie wygrywa ten, 
kto produkuje, nawet nie ten, kto 
dostarcza produkt do klienta, ale 
ten, kto jest właścicielem produk-
tu i całego procesu.

Chcielibyśmy aby ta dodatkowa 
wartość 35% pozostała w naszym 
kraju. Chcielibyśmy aby drogie, 

specjalistyczne miejsca pracy two-
rzone były w Polsce. Chcielibyśmy 
aby polskie firmy osiągały takie zy-
ski, a podatki od tych zysków spły-
wały do polskiego budżetu. 

Tylko wtedy mamy szansę na 
wyższe wynagrodzenia. Tylko wte-
dy mamy szansę na lepsze świad-
czenia emerytalne, czy zdrowotne. 

Będzie to możliwe tylko wtedy, 
gdy w Polce będziemy mieli wię-
cej rodzimych firm globalnych, 
których produkty będą kupowali 
klienci nie tylko w Polsce ale rów-
nież na wielu zagranicznych ryn-
kach. Tylko wtedy będziemy mie-
li szansę na rozwój gospodarczy i 
stabilne budowanie dobrobytu w 
Polsce. 

Więcej na ten temat znajdą pań-
stwo na stronie internetowej Fun-
dacji www.pomysloprzyszlosci.
org oraz w raporcie  
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Co ja mogę zrobić?
Jak stać się częścią procesu zmian?

Drogi Czytelniku!
W naszym raporcie spróbo-

waliśmy odpowiedzieć na py-
tanie: Jak jest? Czy jesteśmy 
z tego stanu zadowoleni? Teraz 
czas zastanowić się: Co ja mogę 
zrobić, aby budować zamoż-
ność naszego kraju, a tym sa-
mym moją własną? Co ja mogę 
zrobić, aby dokonać niezbęd-
nych zmian?

Każdy z nas ma wpływ na 
otaczającą nas rzeczywistość. 
To my decydujemy o wysoko-
ści naszych zarobków, jako-
ści życia. Od naszych codzien-
nych działań i decyzji zależą siła 
i bezpieczeństwo polskiej 
wspólnoty ekonomicznej, któ-
rej jesteśmy częścią.

Raport opisuje rzeczywistość. 
Stawia diagnozę: polska wspól-
nota ekonomiczna potrzebuje 
zmian. Przecież wszyscy chce-
my żyć dostatniej, czuć się bez-
pieczniej i zarabiać podobnie jak 
nasi zachodni sąsiedzi. Podaje-
my 21 powodów nie po to, aby 
narzekać, ale aby zdefiniować 
największe bariery ogranicza-
jące nasz rozwój. Chcielibyśmy, 
żeby te 28 punktów odczyta-
li Państwo jako potencjalne re-
zerwy wzrostu gospodarcze-
go. Mamy nadzieję, że wnikliwa 
analiza każdego z tych punk-
tów pozwoli Ci, drogi Czytel-
niku, odpowiedzieć na pytanie, 
co ja mogę zrobić, żeby te rezer-
wy stały się potencjałem wzro-
stu gospodarczego.

W tym rozdziale podpowiada-
my, co możemy zrobić oraz jak 
możemy stać się częścią proce-
su zmian.

 
Podzieliliśmy działania na 

dwie grupy:

I GRUPA:
DZIEL SIĘ WIEDZĄ

W tej grupie proponujemy 
aktywne zaangażowanie się w 
dystrybucję informacji i wie-
dzy na temat sytuacji, wyzwań 
i problemów opisanych w tym 
raporcie. Dzielenie się wiedzą 
we własnym otoczeniu i świa-
dome uwrażliwianie własnego 

otoczenia na plusy i minusy sta-
nu aktualnego w naszym kraju.
PROPOZYCJE:
1.  Po przeczytaniu raportu prze-

każ go innym i zachęć do za-
poznania się z nim.

2.  Zamów raport dla swojej or-
ganizacji i propaguj wiedzę 
w nim zawartą.

3.  Prześlij elektroniczną wer-
sję broszury do znajomych/
klientów/kontrahentów i in-
nych osób.

4.  Przekaż informację z linkiem 
do strony Fundacji swuim 
znajomym/klientom/kontra-
hentom i innym.

5.  Zaproś przedstawiciela Fun-
dacji na konferencję lub na 
spotkanie z dużą grupą osób.

6.  Jeżeli wiesz o ciekawych roz-
wiązaniach prawnych, które 
sprawdziły się w innych kra-
jach – opisz je i prześlij na ad-
res biuro@pomysloprzysz-
losci.org. Poddamy je pod 
szerszą dyskusję i opublikuje-
my na stronie: http://www.
pomysloprzyszlosci.org/.

 
II GRUPA:
ZACZNIJ DZIAŁAĆ I ZARAŹ
SWOIM ENTUZJAZMEM 
INNYCH

Dla rozpoczęcia procesu zmian 
w naszym kraju potrzebna jest 
świadoma zmiana naszego własne-
go postępowania. Nie czekaj „na 
innych” lub na „tłumy”, że zaczną 
się inaczej zachowywać, ale po-
dejmij dojrzałą decyzję: aby suge-
rować innym czy wymagać od in-
nych, najpierw muszę wymagać 
od siebie. Takie podejście nie tyl-
ko daje przykład – daje także nam 
samym pozytywną energię i po-
czucie, że mamy prawo oczekiwać 
tego, co lepsze w naszym osobi-
stym życiu. Zaraź swoim entuzja-
zmem innych w duchu wartości 
dobrych dla Polski i Polaków, w 
każdym wymiarze – społecznym, 
politycznym czy ekonomicznym.

PROPOZYCJE:
1.  Zainteresuj się gospodar-

ką naszej wspólnoty ekono-
micznej i nie bój się o tym 
rozmawiać.

2.  Dbaj o to, aby jak największa 
liczba osób wytwarza-ła PKB.

3.  Podnoś kwalifikacje swo-
je i swoich podopiecznych, 
członków swojej organizacji.

4.  Staraj się być kreatywny i in-
nowacyjny w każdym obsza-
rze, starannie i uczciwie wy-
konuj swoją pracę.

5.  Rozpoznawaj polskie produk-
ty i usługi (www.firmaRodzi-
ma.pl).

6.  Podejmuj świadome decyzje 
konsumenckie –z uwzględ-
nieniem wszystkich korzyści 
związanych z zakupem po-
trzebnego Ci dobra.

7.  Kupując, pamiętaj, że nie de-
cydujesz się tylko na konkret-
ny produkt, ale także podej-
mujesz decyzję, w którym 
kraju „sponsorujesz” miej-
sca pracy.

8.  Wybierając daną markę pro-
duktu, pamiętaj, że powięk-
szasz bogactwo kraju, z któ-
rego ta marka pochodzi.

9.  Sprawdź, kto jest właścicie-
lem sklepu, w którym ku-
pujesz. Czyją wspólnotę 
wspierasz?

10.  Sprawdź, kto jest właścicie-
lem mediów, które czytasz 
i oglądasz, aby sprawdzić, 
czyj interes reprezentują?

11.  Pamiętaj, że wybierając ka-
nał w telewizji w pewien 
sposób go sponsorujesz, 
gdyż wpływy z reklam tra-
fiają do właściciela danego 
kanału.

12. Uwierz w wysoką jakość pol-
skich produktów, a tym sa-
mym w wysoką jakość two-
jej pracy.

13. Weryfikuj dokładnie ja-
kość polskich produk-
tów, które mogą być dużo 
lepsze od zagranicznych 
odpowiedników.

14. Wymagaj odpowiedniej ja-
kości produktów i usług, nie 
akceptuj bylejakości.

15. Buduj swoje bogactwo i ciesz 
się z bogactwa innych.

16. Swoim postępowaniem za-
chęcaj innych do zakładania 
i rozwijania własnych firm.

17.  Nie dawaj i nie bierz łapó-
wek, nie wymuszaj zacho-
wań korupcyjnych, nie ak-
ceptuj żadnych przejawów 
korupcji.

18.  Nie korzystaj z usług szarej 
strefy, zawsze żądaj parago-
nu za zakupione przez siebie 
produkty i usługi.

19.  Zainicjuj zmiany w swojej 
organizacji.

20.  Buduj kulturę zaufania po-
przez właściwe postępowa-
nie względem innych osób, 
partnerów biznesowych 
i państwa.

21.  Przełamuj bariery zaufania 
– buduj alianse biznesowe 
i inne w celu łączenia po-
tencjałów osiągania synergii 
działań (np. wykorzystanie 
efektu skali).

22.  Nie akceptuj zachowań kry-
tykanckich i deprecjonu-
jących wizerunek Polski 
i Polaków.

23.  Świadomie bierz udział 
w akcjach wywierających 
presję na polityków w ob-
szarze pożądanych zmian – 
zgłaszaj problemy, potrzeby 
i wymagaj od polityków dzia-
łań służących rozwojowi na-
szej wspólnoty ekonomicznej.

24.  Świadomie bierz udział 
w wyborach, głosuj na tych, 
którzy rzeczywiście podej-
mują działania na rzecz roz-
woju gospodarki, a nie tylko 
o tym mówią.

25.  Domagaj się zmian na rzecz 
tworzenia miejsc pracy 
w Polsce, aby Polacy nie 
byli zmuszeni do emigracji 
zarobkowej.

26.  Domagaj się szukania re-
zerw w rozwoju gospodar-
czym naszego kraju, a nie 
ciągłego zadłużania państwa 
i samorządów, a tym samym 
zmuszania Polaków do fi-
nansowania bogactwa in-
nych krajów.

27.  Włącz się w działania Fun-
dacji poprzez śledzenie re-
alizowanych projektów Fun-
dacji na stronie internetowej 
www.pomysloprzyszlosci.
org, portalach społeczno-
ściowych (Facebook, Twit-
ter, Google+) oraz zgłaszanie 
własnych propozycji działań.

28.  Skomentuj nasze działania, 
wyraź swoją opinię odno-
śnie propozycji zmian opu-
blikowanych na stronie in-
ternetowej Fundacji www.
pomysloprzyszlosci.org.


