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Liliana Sonik: CAŁY TEN ZGIEŁK 

Dobra wiadomość 

W ostatniej informacji GUS średnie miesięczne wynagrodzenie w Polsce 
wynosi 3197 zł. Gdy to mówię, jedni reagują niedowierzaniem (bo uważają, że 
przeciętnie ludzie zarabiają mniej) inni oburzają się, że w porównaniu z resztą 
Europy jesteśmy biedakami.  

No dobrze, odpowiadam, spójrzmy na to inaczej. 

Jeszcze 6 lat temu średnia pensja w Niemczech była niemal sześciokrotnie wyższa od polskiej. Dziś 
jest tylko 2,85 razy wyższa. Za to średnia pensja we Francji jest dziś 2,3 razy większa niż w Polsce. 

W Hiszpanii, pod rewolucyjnymi rządami Zapatero, bezrobocie przekracza 20 proc. i ludzie - jak za 
dawnych czasów - zaczynają emigrować za chlebem. Wiosną poza krajem pracowało 1 325 348 
Hiszpanów. Liczba nowych emigrantów w stosunku do ubiegłych lat wzrosła o 74 proc. 

W imponującym tempie gonimy Europę. Jesteśmy też znacznie, ale to znacznie bogatsi od 
starożytnych Rzymian. Roczny dochód statystycznego mieszkańca Cesarstwa Rzymskiego wynosił 
540 dolarów. Polak zarabia teraz niemal dwukrotnie więcej w ciągu miesiąca. 

To nie żart. Wyliczenia przeprowadził Angus Maddison, długoletni ekspert OECD. Specjalizował się w 
historiografii ekonomicznej i zasłynął wyjaśniając, dlaczego jedne kraje stają się mocarstwami a innym 
się to nie udaje. Rzymianie podbili świat choć rozwojem technicznym nie różnili się od rywali i nic nie 
wskazuje, żeby lepiej się odżywiali; było raczej odwrotnie. Tajemnica sukcesu tkwi w znakomitej 
organizacji. Konkurujący o uznanie rzymscy "oligarchowie" niewiele kosztowali obywateli a byli 
skuteczni. Rzym urządzał podbite terytoria wprowadzając jasne prawo, wspólny pieniądz, budując 
drogi i zakładając miasta. To była pragmatyczna polityka. Podobnie zresztą działał Napoleon. Dzięki 
merytokracji (administracji złożonej z urzędników o najwyższych kwalifikacjach) zbudowano potęgę 
ekonomiczną cesarskich Chin. 

Zdaniem Maddisona teraz recepta na szybki rozwój jest prosta: "otwarty rynek i stabilna polityka 
ekonomiczna, które tworzą warunki dla rozwoju technologicznego. Do tego edukacja i inwestycje." Te 
zasady przyjęła kilka dekad temu Japonia a po niej Indie i Chiny. 

Dzisiaj - mówi Maddison - jeśli Europa chce utrzymać przewagę nad Azją, musi postawić na edukację 
i więcej pracować. A z tym jest problem. Kryzys ujawnił rozrzutność państw, kolosalne nadużywanie 
opieki społecznej, przywiązanie do przywilejów. Teraz rządy tną wydatki, ograniczają wynagrodzenia, 
zaciskają pasa. Najwyższy czas. Kiedy 3 lata temu pisałam na tych łamach, że Zachód żyje na kredyt 
przyszłych pokoleń - kredyt zaciągany w Chinach - spotkałam się z niedowierzaniem. A gdy 
skrytykowałam zapomnianego dziś idola Leo Beenhakkera za reklamowanie kredytowanych wydatków 
odebrałam kilka telefonów od zdziwionych znajomych. 

To, że średnia płaca w Polsce szybko goni statystyczną pensję Francuzów i Niemców, jest dobrą 
wiadomością. Ale te świetne statystyki są nie tylko naszą zasługą. Europa się zwija. A to jest zła 
wiadomość. W globalnej sieci nowoczesnej ekonomii im lepiej dzieje się u sąsiadów, tym lepiej dla 
nas. 


