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Siła ekonomicznej wspólnoty zależy od 
wszystkich obywateli. Każdy z nas w róż-
nym stopniu ma wpływ na jej efektywność. 
Są to min: politycy tworzący dobre prawo, 
urzędnicy, interpretujący prawo tak, aby słu-
żyło interesom naszej wspólnoty ekonomicz-
nej, przedsiębiorcy tworzący miejsca pra-
cy, efektywnie pracujący pracownicy oraz 
konsumenci.

Akurat konsumentem jest każdy z nas, 
więc mamy realny wpływ na siły ekonomicz-
ne wspólnoty. To przecież my bezpośrednio 
decydujemy, co się dzieje z pieniędzmi, które 
wydajemy.

Każdy kupując produkt, szuka odpowiedzi 
na pytanie, co mi się opłaca. Ważne, aby w pro-
cesie zakupowym podejmować decyzje opłacal-
ne, ale przede wszystkim świadome. 

Świadome mogą być wówczas, gdy posia-
damy odpowiednią wiedzę na temat produk-
tu, który kupujemy.

Czy wiemy, skąd pochodzi produkt? Czy jest 
to produkt rodzimej firmy? Tę wiedzę posiada-
ją mieszkańcy bogatych krajów zachodnich. 
A my?

Jako pracownicy, powinniśmy zadbać 
o efektywność naszej pracy. Powinniśmy 
chcieć podnosić nasze kwalifikacje zawodo-
we, uczyć się, rozwijać, aby wykonywanie 
przez nas pracy było szybsze, łatwiejsze, ale 
i efektywniejsze. 

Wniosek, jaki nasuwa się na podsumowanie, 
jest optymistyczny. Mamy wpływ na to, co dzie-
je się we wspólnocie ekonomicznej  regionu oraz 
naszego kraju. Dzisiaj potrzeba, by każdy z nas 
wspierał rodzimą gospodarkę, poprzez podejmo-
wanie codziennych decyzji zakupowych. Wspiera-
jąc rodzimych producentów, wszyscy budujemy 
silną, polską wspólnotę ekonomiczną oraz dba-
my o rozwój całego regionu Sądecczyzny! Dzięki 
takim decyzjom konsumenckim nasz rejon  może 
stać się najbardziej przedsiębiorczym rejonem 
w naszym kraju.

Zachęcamy do przeczytania interesującego 
wywiadu z przedstawicielem Fundacji Kata-
rzyną Tomoń oraz do uważnego przeanalizo-
wania miejsc pochodzenia wybranych pro-
duktów.  str. 10-11

W dobie ożywionej dyskusji na temat kształtu podatku od handlu deta-
licznego, każdy z nas powinien dbać i realizować Polski interes. Powinniśmy 
dążyć do tego, aby na równi móc korzystać z dobrodziejstw Unii. Podatek 
progresywny wydaje się być rozwiązaniem, które umożliwia wyrównanie 
szans konkurowania polskim firmom rodzimym z zachodnioeuropejskimi 
koncernami. Komisja Europejska mnoży jednak argumenty na „nie” dla po-
datku progresywnego. Dlaczego KE nie podoba się podatek progresyw-
ny?  str. 12

Kupując… zarabiaj !!!
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Sądecki Bon Zakupowy – społeczny projekt 
na rzecz budowania dobrobytu w regionie
Rozmowa z KATARZYNĄ 
TOMOŃ – dyrektorem 
ds. współpracy 
i rozwoju Fundacji 
Pomyśl o Przyszłości

- Fundacja Pomyśl o przyszłości wspie-
ra merytorycznie projekt Sądecki Bon Za-
kupowy. Dlaczego Fundacja zaangażowała się 
w to działanie? 

- Projekt Sądecki Bon Zakupowy ma duże 
znaczenie dla rozwoju gospodarczego Sądec-
czyzny, a przez to tworzy warunki do stabilnego 
budowania dobrobytu w regionie. Jednym z ce-
lów statutowych Fundacji jest wspieranie wszel-
kich tego typu inicjatyw, stąd obecność Fundacji 
w tym projekcie. Najważniejsze znaczenie dla nas 
ma to, że w projekcie tym działamy wspólnie. Są-
decki Bon Zakupowy połączył wszystkie najważ-
niejsze organizacje gospodarcze regionu, władze 
miasta i powiatu, media, przedsiębiorców oraz 
samych mieszkańców.  Od pięciu lat Fundacja Po-
myśl o Przyszłości podkreśla wielką moc w kapi-
tale społecznym. Jeśli wspólnie będziemy działać 
na rzecz rozwoju regionu i zamożności Sądeczan, 
to zapewne efekty będą większe i szybciej osiąga-
ne. Projekt Sądecki Bon Zakupowy połączył nas 
w naszej wspólnej sprawie.

- Skąd pomysł na Sądec-
ki Bon Zakupowy?

- Pomysł na lo-
kalne bony kieł-
kował w orga-
nizacjach, które 
obecnie są part-

nerami projektu. 
W Fundacji Pomyśl 

o Przyszłości również 
rozważaliśmy wprowa-

dzenie lokalnych bonów zaku-
powych. Obecnie, najlepszą ofertę bonów 
zakupowych lub kart płatniczych oferowa-
ła naszym lokalnym przedsiębiorcom czy 
też  instytucjom budżetowym francuska 
firma. Postanowiliśmy, wspólnie z inny-
mi lokalnymi organizacjami, stworzyć pro-
dukt konkurencyjny, który oprócz tego, 
że będzie bardziej atrakcyjny to zdecydo-
wanie bardziej przyczyni się do budowa-
nia zamożności na Sądecczyźnie. 

- Co to znaczy, że Sądecki Bon Zakupowy bę-
dzie bardziej atrakcyjny niż ten oferowany przez 
francuską firmę?

- Najważniejszym kryterium dla kupu-
jących bony jest liczba punktów akceptu-
jących bony, szybkość i łatwość realizacji 
zamówienia oraz opłaty manipulacyjne. 

W naszym projekcie mamy ponad 200 
punktów lokalnych akceptujących bony. 
Trzeba podkreślić, że wybrane punkty ak-
ceptujące bony, przyznają klientom do-
datkowe bonusy. Klient realizujący zaku-
py przy użyciu tych bonów otrzyma zatem 
zakup o wartości przekraczającej nomi-
nalną wartość bonów. Zagraniczny kon-
kurent, ponieważ działa w skali kraju, na 
samej Sądecczyźnie ma ich mniej. Operato-
rem projektu jest lokalna firma, która eks-
presowo dostarcza bony do siedziby zama-
wiającego. Z lokalną firmą jest łatwiejszy 
kontakt, a tym samym współpraca. Opłaty 
manipulacyjne są natomiast na takim sa-
mym poziomie, co u konkurencji, lecz róż-
nica jest taka, że wartość ta nadal pozostaje 
w regionie. Tworzymy miejsca pracy tu-
taj na Sądecczyźnie a nie we Francji czy w 
Warszawie. Projekt obsługiwany jest przez 
lokalny bank, lokalną kancelarię prawną 
i inne lokalne firmy.

- A jeśli chodzi o budowanie zamożności w re-
gionie, to w jaki sposób Sądecki Bon Zakupowy 
przyczyni się do tego?

- Na zamożność regionu mają wpływ trzy 
zjawiska. Pierwszym z nich, najważniejszym, 
jest tzw. biznes podstawowy, czyli taki, któ-
ry spowoduje, że pieniądze będą napływa-
ły do danej wspólnoty ekonomicznej. Każda 

lokalna firma, która oferuje swoje produk-
ty poza Sądecczyznę stanowi biznes pod-
stawowy dla regionu. Klienci spoza regio-
nu kupują takie produkty czy też usługi, 
a część z tych pieniędzy wraca z powrotem 
na nasz region. Drugą istotną kwestią jest 
to, jak długo ten pieniądz pozostanie w na-
szym regionie, a następnie ile z tych pienię-
dzy wypłynie na zewnątrz. Pieniądz z biznesu 
podstawowego będzie przez jakiś czas krążył 
w regionie w tzw. biznesie wtórnym, czyli ta-
kim, który oferuje swoje produkty czy usłu-
gi dla mieszkańców Sądecczyzny np. fryzjer, 
restauracja, sklep lokalny, a następnie część 
z tych pieniędzy wypłynie poza region. Są-
decki Bon Zakupowy jest działaniem, które 
spowoduje, że pieniądz pozostanie dłużej na 
Sądecczyźnie. Bony bowiem można realizo-
wać tylko w lokalnych punktach handlowo-
-usługowych. Poprzez bony kierujemy stru-
mień pieniędzy na lokalny rynek, przez co 
tutaj tworzymy miejsca pracy w punktach 
handlowych i usługowych, które płacą tutaj 
pieniądze do budżetu miasta czy gmin, z któ-
rych później wspólnie korzystamy.

- Jak ważne dla zamożności mieszkańców Sądec-
czyzny są ich decyzje zakupowe?

- To, co klienci kupują, ma niezwykle 
istotne znaczenie dla zamożności regio-
nu. To czy kupujemy lokalne produkty czy 

Czy wiesz że...
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usługi, to nie tylko kwestia patriotyzmu 
lokalnego, ale przede wszystkim opłacal-
ności. Wspierając rodzime produkty, de-
cydujemy o tym, która firma może się roz-
wijać, stwarzać nowe miejsca pracy, a także 
lepiej płacić swoim pracownikom. Dzięki 
temu w naszym regionie może zmniejszyć 
się bezrobocie.

Badania podają, że statystyczna polska 
rodzina w tym roku wydała w związku ze 
świętami 1160 zł, czy zwracamy uwagę, 
gdzie i co kupujemy. 61% konsumentów 
w pierwszej kolejności zwraca uwagę na 
cenę, a dopiero w drugiej na jakość (48%). 
Hipermarkety w Polsce są trzecim pod 
względem zainteresowania miejscem, do 
którego Polacy wybierają się kupując ar-
tykuły spożywcze, chemię, czy kosmetyki. 
Trochę większym zainteresowaniem cieszą 
się ogólnospożywcze sklepy osiedlowe oraz 
dyskonty – tak pokazują badania. Sieć han-
dlowa branży spożywczej w Nowym Sączu 
wygląda tak, że na 84 tys. mieszkańców 
mamy 9 Biedronek, 3 sklepy LIDL, 1 Tesco 
oraz 1 Hipermarket E.Leclerc. W przypad-
ku hipermarketów  zarówno właściciel jak 
i marka sklepu jest zagraniczna. Zysk z han-
dlu nie zostanie zatem na Sądecczyźnie, 
lecz zasili kasę niemieckiego, francuskiego 
czy portugalskiego właściciela. Dodatkowo, 
o tym co znajduje się na półkach sklepowych 
decyduje centrala sieci, która znajduje się 
w Warszawie. W takich sklepach trudno bę-
dzie nam znaleźć produkt lokalny, w któ-
rym jest najwięcej sądeckiej wartości do-
danej. Jeśli Sądeczanie zostaną obdarowani 
przez swoich pracodawców Sądeckimi Bo-
nami Zakupowymi zrobią zakupy  w lokal-
nych placówkach.

- Kto może kupić bony? 
- Sądeckie Bony Zakupowe może kupić 

każda instytucja czy też firma, która chce je 
wręczyć swoim pracownikom lub kontra-
hentom. O ile punktem akceptującym bon 
musi być sądecka firma, o tyle bony może 
kupić każdy również firma, która nie jest 
sądecka.

Sądeckie Bony Zakupowe można ofero-
wać swoim pracownikom jako dodatkowe 
wynagrodzenie i docenienie ich pracy.  Ta 
forma od lat  praktykowana jest przez pra-
codawców najczęściej okazji Świąt Wielka-
nocnych oraz Świąt Bożego Narodzenia. To 
również ciekawa forma nagród jubileuszo-
wych i podziękowania pracownikom za wie-
le lat wspólnego budowania firmy. Nagroda 
w postaci bonów, odpowiednio opakowana z 
podziękowaniem od właścicieli, z pewnością 
na dłużej pozostanie w pamięci pracowników 
niż zwykły przelew. Podobnie jest z innymi 
okazjami, jak choćby świetami branżowy-
mi czy Dniem Dziecka, mikołajkami itp. Na 
takie okazje można zamówić specjalnie de-
dykowane do okoliczności bony np. do skle-
pów jubilerskich, kosmetycznych, punktów 
SPA, sklepów z zabawkami lub innych. Tego 
typu świadczenia mogą być realizowane w 
ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń 
Socjalnych.

Sądeckie Bony Zakupowe to świetny pre-
zent okolicznościowy (np. świąteczny) rów-
nież dla kontrahentów firmy. Prawdopodob-
nie nie raz zastanawiamy się nad tym, jakie 
prezenty przekazać współpracującym firmom 
czy osobom.  Bony to doskonale podzięko-
wanie za współpracę, pozwalające obdaro-
wanemu, aby sam wybrał to, co mu najbar-
dziej odpowiada. 

Jeśli firma sponsoruje różne wydarzenia 
lokalne, może zamiast przekazania środków 
pieniężnych lepszym rozwiązaniem będzie 
Sądecki Bon Zakupowy. W ten sposób prze-
kazane przez firmę, urząd czy też inny pod-
miot wsparcie nie tylko pomoże w organizo-
waniu danego wydarzenia, ale także skieruje 
strumień pieniądza na lokalny rynek i zasi-
li naszą sądecką gospodarkę. Bony są rów-
nież dobrą formą nagradzania w konkursach 
czy to jubileuszowych, czy to prowadzonych 
w ramach różnych akcji marketingowych.

Aktualnie bony zakupiły zarówno urzę-
dy, organizacje pozarządowe, jaki i lokal-
ne firmy m.in. Urząd Miasta Nowego Sącza, 
szkoły, Stowarzyszenie Sursum Corda, Są-
deckie Towarzystwo Budownictwa Socjalne-
go, Agencja Handlowa RAFA, FAKRO i inni. 
Na rynku funkcjonują bony o wartości po-
nad 300 tys. zł.

- Czy to oznacza sukces projektu?
- Sukces projektu mamy już wtedy, gdy 

zarówno ten kto kupuje Sądecki Bon Zaku-
powy, jak i ten kto nim płaci oraz ten, który 
je przyjmuje, wie, dlaczego ten bon jest waż-
ny dla mieszkańców regionu! To jest potęż-
na moc kapitału społecznego, jakim dyspo-
nujemy. Jeśli wszyscy będziemy działać na 
rzecz naszego regionu, to wszyscy będzie-
my mieli z tego większą korzyść.

Oczywiście wartość bonów ma duże zna-
czenie dla finansów projektu. Wiele osób, 
którym zależy na naszym regionie, pracu-
je społecznie na rzecz projektu, nieodpłat-
nie poświęca swój czas i energię, ale projekt 
ma też niezbędne koszty związane np. z wy-
drukiem bonów, obsługą finansową, praw-
ną i administracyjną, z promocją projektu. 

Jeśli na rynku będzie odpowiednio duża war-
tość bonów to projekt będzie można kon-
tynuować. Dlatego zachęcam wszystkich, 
którzy mogą zakupić bony, aby to zrobi-
li, z korzyścią dla siebie i dla mieszkańców 
Sądecczyzny.

- Kto ma największe korzyść z tego projektu?
- Korzyści z projektu Sądecki Bon Zakupo-

wy czerpie każdy, kto w nim uczestniczy oraz 
przede wszystkim, każdy kto mieszka na Są-
decczyźnie. Korzyści czerpie zarówno firma 
lub instytucja, która kupuje bony, ponieważ 
osiąga swoje cele biznesowe w sposób opła-
calny. Dalej pracownik, który zostaje obda-
rowany bonami, ponieważ otrzymał je poza 
wypłatą na ekstra wydatki, może je zrealizo-
wać w ponad 200 lokalnych punktach han-
dlowo-usługowych, a w wybranych punk-
tach otrzyma jeszcze ekstra bonusy. Korzyści 
mają także lokalne punkty akceptujące bony, 
ponieważ zwiększają obroty oraz zyskują no-
wych klientów. Wreszcie korzyści z projek-
tu mają również władze miasta i powiatu, po-
nieważ zwiększają się wpływy do lokalnych 
budżetów, z których finansowane są miejsca 
pracy w szkołach, urzędach oraz lokalne in-
westycje. Czyli z projektu korzystają przede 
wszystkim Sądeczanie, ponieważ lokalne fir-
my będą się rozwijać, a przez to mamy szansę 
na stabilne miejsca pracy oraz większe wpły-
wy z podatków do lokalnego budżetu. W ten 
sposób budżet miasta czy też gminy będzie 
większy, czyli nasz wspólny budżet, z któ-
rego wszyscy wspólnie korzystamy. Waż-
ne jest, aby mieszkańcy Sądecczyzny brali to 
pod uwagę, podejmując swoje  codzienne de-
cyzje zakupowe.

ROZMAWIAŁ (JZ)
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Dlaczego KE nie podoba się podatek progresywny?
Niektóre media podają, że Komisja Europejska wy-
raziła już swoje – oczywiście negatywne – zdanie na 
temat planów wprowadzenia w Polsce progresywne-
go podatku obrotowego od sprzedaży detalicznej. Po 
tym jak Komisja zakazała stosowania takich podat-
ków na Węgrzech, teraz podobne groźby kierowane 
są pod adresem Polski.

Czy przepisy unijne zabraniają stosowania podatków 
progresywnych?

Bezpośrednio nie. Żaden z przepisów prawa eu-
ropejskiego nie zakazuje wprost stosowania pro-
gresji w podatkach obrotowych. Komisja uznaje 
jednak, że taka konstrukcja podatku dyskrymi-
nuje duże firmy, realizujące duże obroty, gdyż w 
efekcie płacą one znacznie wyższe daniny, niż ich 
mniejsi konkurenci. Komisja podpiera się także 
artykułem 107 Traktatu Europejskiego, który od-
nosząc się do zasad wolnej konkurencji, zabrania 
stosowania pomocy publicznej. Zdaniem Komisji 
stosowanie niższych stawek dla mniejszych gra-
czy, jest niczym innym jak preferencyjnym trak-
towaniem i przyznaniem im niedozwolonej po-
mocy publicznej.

Taka interpretacja jest wygodna dla zamożnych 
krajów Unii Europejskiej. A ponieważ w KE rzą-
dzą nie kraje, tylko zachodnie koncerny, to po-
datek wymierzony w ich przewagi konkurencyj-
ne nigdy nie będzie się podobał i nie będą chciały 
dopuścić do tego, żebyśmy mogli z nimi na rów-
ni konkurować. Czy jednak taka idea przyświe-
cała tworzeniu europejskiej wspólnoty?

Sięgnijmy zatem do Traktatu
Rozwój silnej gospodarczo UE stanowił jed-

ną z przesłanek utworzenia wspólnoty. Traktat 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej za jeden z 
podstawowych celów stawia sobie „zapewnie-
nie postępu gospodarczego i społecznego swych 
Państw poprzez wspólne działanie, usuwając 
bariery dzielące Europę (…)”. Uznaje jednocze-
śnie, że usunięcie tych barier „wymaga zgodne-
go działania w celu zagwarantowania stabilności 
w rozwoju, równowagi w wymianie handlowej 
i uczciwości w konkurencji”. Czytamy również, 
że jedną z głównych idei stojących za powoła-
niem Unii Europejskiej jest „zmniejszenie róż-
nic istniejących między poszczególnymi regio-
nami oraz opóźnienia rozwoju regionów mniej 
uprzywilejowanych”.

Jak to rozumieć? 
Z przytoczonych powyżej zapisów wynika, że 

nadrzędnym celem Unii Europejskiej, jest rozwój go-
spodarczy całej wspólnoty, jak i każdego z jej krajów, 
na zasadach sprawiedliwości i solidarności. Wiemy 
także, że największym motorem rozwoju gospodar-
czego jest zdrowa i uczciwa konkurencja. Logicznym 
jest więc, że wszelkie działania podejmowane przez 
Komisję Europejską powinny zmierzać do pobudza-
nia konkurencji, likwidacji monopoli, ograniczania 
działalności dominantowi rynkowych, a w konse-
kwencji do wyrównywania szans pomiędzy zamoż-
nymi, a uboższymi krajami wspólnoty. Tymczasem 
obecna rzeczywistość zupełnie rozmija się z założe-
niami. Dlaczego?

Kluczowe korzyści skali
Efekt skali polega na tym, że im więcej się pro-

dukuje i sprzedaje, tym można robić to taniej, a 
więc i cena produktu może być niższa. Dzieje się 
tak dlatego, że przy większej produkcji i sprzeda-
ży można taniej projektować, kupować surowce, 
stosować nowsze technologie i automatyzować 
linie produkcyjne oraz posiadać dużo niższe jed-
nostkowe koszty sprzedaży.

Z chwilą wejścia Polski do Unii Europejskiej nasz 
kraj otworzył się na zagraniczne produkty, a roz-
poczynając działalność w Polsce duże międzynaro-
dowe koncerny korzystały już z efektu skali osią-
gniętego na swoich dotychczasowych rynkach. 
Mogły więc bez przeszkód zdominować nasz ro-
dzimy rynek, eliminować lokalną konkurencję, a 
nasz kraj nieuchronnie sprowadzić do roli kraju 
neokolonialnego. 

Nam Polakom historia i polityka nie dała szan-
sy na osiągnięcie efektu skali, a niestety w najbar-
dziej „dochodowych” branżach jest on po pro-
stu kluczowy. Im produkt bardziej innowacyjny, 
wysoko przetworzony, zawierający w sobie zna-
czącą wartość myśli technicznej, tym w jego pro-
dukcji i sprzedaży efekt skali ma większe znacze-
nie. W takich branżach korzyści skali tworzą tak 
wielką barierę wejścia na rynek polski i europej-
ski nowym graczom z Polski, że bez uregulowań, 
praktycznie nie jest możliwe. Potrzebne są więc 
pewne przepisy, które mogłyby tę barierę wejścia 
zmniejszyć. W handlu, progresywny podatek ob-
rotowy mógłby być takim właśnie rozwiązaniem. 

Podatek progresywny szansą na przywrócenie równej 
konkurencji.

Zastosowanie podatku progresywnego wydaje się 
więc jedynym sposobem na przywrócenie możliwo-
ści równego konkurowania. Stanowczo trzeba za-
znaczyć, że jego głównym celem nie jest cel fiskal-
ny. Ma on służyć rozwojowi gospodarczemu poprzez 
wyrównanie szans konkurowania rodzimych firm i 
przedsiębiorców z dużo większymi graczami, osiąga-
jącymi znacznie niższe koszty z tytułu korzyści ska-
li. Wyższa stawka podatku wraz ze wzrostem obrotu 
sieci handlowej sprawiedliwie obciąża rosnące prze-
wagi i korzyści, jakie sieć ta czerpie z danego rynku.

Argumenty KE na „nie” dla podatku progresywnego
Komisja ma jednak inną logikę. Uznaje ona sto-

sowanie niższych stawek podatkowych dla mniej-
szych graczy jako niedozwoloną pomoc publiczną. I 
nie widzi tego, że w dzisiejszej gospodarce globalnej 
duże międzynarodowe koncerny nierzadko osiągają 
przychody większe niż niektóre państwa. Nie widzi 
tego, że te duże koncerny zarabiają ogromne środki 
na jednych rynkach i dopłacają do innych, aby znisz-
czyć na nich lokalną konkurencję. Nie dostrzega, że 
ta prywatna pomoc jest dużo większa niż niejedna 
pomoc publiczna. Dla Komisji pomoc publiczna jest 
niedozwolona, bo niszczy wolną konkurencję, nato-
miast subsydiowanie poszczególnych firm w ramach 
środków prywatnych już wolnego rynku nie zaburza. 

Taka argumentacja z pewnością nieprzypad-
kowo chroni interesy gigantów z Francji, Niemiec 
czy Wielkiej Brytanii. Pod sztandarem „wolnej” 

konkurencji mogą oni umacniać swoją rynkową po-
zycję. A wszystko to dzieje się niejako za przyzwole-
niem i pod egidą Komisji Europejskiej.

Jakie są tego konsekwencje?
W Unii Europejskiej nigdy tak naprawdę nie uda-

ło się stworzyć mechanizmu równych szans. Na li-
kwidacji granic skorzystały przede wszystkim kon-
cerny z dużych krajów „starej” Unii. Posiadając 
korzyści z tzw. efektu skali osiągniętego na dotych-
czasowych rynkach, mogły bez przeszkód zdomi-
nować rynki „nowych” krajów Unii. To doprowa-
dziło już do sytuacji, w której na liście największych 
firm działających na Węgrzech próżno szukać wę-
gierskich rodzimych firm, prowadzących handel 
detaliczny. Polski rynek przez lata transformacji 
również został zdominowany przez zachodnio-
europejskie sieci, a lokalna przedsiębiorczość zo-
stała zepchnięta na dalszy plan. Ogromne zyski z 
tego handlu „wypłynęły” do krajów pochodzenia 
tych sieci handlowych. Dzięki temu ich mieszkań-
cy żyją na wyższym poziomie socjalnym, ich do-
brobyt wzrasta. I tak oto, wbrew pierwotnym za-
łożeniom, UE przyczynia się do pogłębiania różnic 
w rozwoju regionów Unii, choć jej założeniem było 
wyrównywanie szans.

Ktoś powie: przecież w marketach jest taniej i 
po co nam do szczęścia polskie sklepy? Odpowiedź 
brzmi: kupując zagraniczne produkty albo na-
wet polskie w zagranicznych marketach, dopro-
wadzamy do utraty miejsc pracy w Polsce. Zagra-
niczne sieci zapewniają najtańsze miejsca pracy i 
robią to kosztem lokalnej przedsiębiorczości, któ-
ra nie jest w stanie z nimi konkurować. Nie może-
my za to w ogóle liczyć na wysokopłatne miejsca 
pracy w centralach firm, w zarządzaniu, w dzia-
łach B+R, itp. Dziś trzeba jasno i wyraźnie podkre-
ślać: każda rodzima firma w dużo większym stop-
niu (nawet kilkukrotnie) przyczynia się do rozwoju 
gospodarczego kraju niż firma zagraniczna. Kraje, 
które posiadają dużą liczbę firm globalnych, są za-
możne i tam żyje się dostatniej. Z kolei kraje, które 
swój rozwój oparły na kapitale zagranicznym i im-
porcie, stają się krajami „drugiej prędkości”, kra-
jami kolonialnymi. 

Co robić?
Musimy zauważyć, że obecnie stanowisko KE nie 

wynika z fundamentów Unii Europejskiej. Z ła-
twością daliśmy sobie wmówić, że wstępując do 
Unii, będziemy musieli się do tych zasad dosto-
sować. Nikt przy tym nie pomyślał, że koniecz-
ne jest dopasowanie zasad konkurencji do no-
wych warunków konkurowania w rozszerzonej 
Unii. Konieczne jest uwzględnienie siły i poten-
cjału nowych państw członkowskich.

W dobie ożywionej dyskusji na temat kształtu 
podatku od handlu detalicznego, polscy politycy 
nie mogą dać się zwieść doświadczonym graczom 
w Brukseli, którzy działają w interesie dużych firm 
z Zachodu. My musimy realizować w pierwszej ko-
lejności interes Polski, bo w Unii Europejskiej go-
spodarczo każdy kraj rozwija się oddzielnie. I nie 
chodzi tu o żaden nacjonalizm, tylko o dążenie do 
tego, aby na równi korzystać z dobrodziejstw Unii. 


