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Wywiad z prof. Tomaszem Grossem
To pytanie powinniśmy sobie postawić przed otrzymaniem środków z UE. Teraz niewiele można już
zrobić, poza ich wydaniem, co może być problemem w obliczu kryzysu finansów państwa. Minister
finansów bowiem stara się dyscyplinować finanse publiczne, m.in. wpływając na samorządy
terytorialne - głównego beneficjenta pomocy unijnej - aby wydawały mniej pieniędzy, mniej
inwestowały. Czyli z jednej strony UE daje nam spore środki i zachęca do ich wydawania, a z drugiej
strony -naciska na ministra finansów, aby zaostrzył politykę fiskalną, co się odbija na polityce
spójności. Jeśli więc chodzi o budżet 2007-13, to największym zagrożeniem dla Polski jest to, że
unijnych funduszy z różnych względów nie uda się w całości skonsumować. Ale pani pytanie jest
bardzo istotne z perspektywy kolejnego budżetu UE po roku 2013, zwłaszcza naszej prezydencji,
podczas której będziemy mogli wpływać na europejską dyskusję na temat przyszłości polityki
spójności. I tutaj powinniśmy wyciągnąć wnioski ze swoich błędów, gdyż fundusze zaproponowane
na bieżący okres nie do końca odpowiadają naszym potrzebom. Skoncentrowaliśmy się bowiem na
budowie dróg, czego nie umiemy robić sprawnie i co, moim zdaniem, nie jest najbardziej palącym
problemem w rozwoju kraju. Byłoby lepiej, gdyby projekty infrastrukturalne były tak zaplanowane,
żeby lepiej służyły gospodarce lub rozwiązywały najbardziej palące problemy np. infrastruktury
kolejowej. Natomiast zasadniczym wyzwaniem powinna być poprawa konkurencyjności gospodarczej

państwa. Priorytetowe powinny być wszystkie inwestycje, które wspierają przedsiębiorstwa, naukę,
relacje między nauką a gospodarką, również te inwestycje, które wspierają przedsiębiorstwa

w dochodzeniu do niskoemisyjnej gospodarki.

