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Rola programu PHARE w rozwoju przedsiêbiorczo�ci

w Polsce w latach 1989�2004

Program PHARE powsta³ w 1989 r. jako pomoc Unii Europejskiej, pocz¹tkowo tylko dla
Polski i Wêgier � pañstw kandyduj¹cych do Unii Europejskiej. St¹d nazwa z³o¿ona z pierw-
szych liter wyrazów tworz¹cych pe³ny tytu³ w jêzyku angielskim: Poland-Hungary Assistance
to Restructuring their Economies. Od 1990 r. jego dzia³aniami zosta³y objête tak¿e Bu³garia
i Czechos³owacja, a nastêpnie: Albania, Rumunia, Estonia, Litwa i £otwa. Do 2000 r. korzysta³o
z niego 17 pañstw Europy �rodkowo-Wschodniej. Program zosta³ podzielony na kilka etapów:
� lata 1989�1991 � g³ównie pomoc dora�na,
� lata 1991�1994 � szkolenie i doradztwo,
� lata 1994�1997 � wspieranie inwestycji,
� od 1998 r. do czasu wst¹pienia do Unii Europejskiej � wspieranie procesu integracji.

Polska do tej pory otrzyma³a najwiêcej �rodków w ramach tego programu. Do 2000 r. by³o to
21% bud¿etu PHARE, czyli 2,5 mld euro. Z przewidzianego na lata 2000�2006 programu
PHARE 2 korzysta dziesiêæ pañstw z Europy �rodkowo-Wschodniej, w tym te, które kandydo-
wa³y do Unii Europejskiej, a od 1 maja 2004 r. s¹ jej cz³onkami, oraz niektóre kraje ba³kañskie.
Okres kontraktowania i realizacji programów zakoñczy siê dopiero pod koniec 2006 r., a Polska,
mimo ¿e jest ju¿ cz³onkiem UE, mo¿e z niego nadal korzystaæ (do wyczerpania �rodków),
równocze�nie korzystaj¹c z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójno�ci. Etap zamykania
poszczególnych programów i rozliczenia koñcowe potrwaj¹ do 2007 r. lub nawet do 2008 r.
W ramach programu mog¹ byæ dofinansowane tylko projekty mieszcz¹ce siê w zakresie wspól-
nych polityk UE.

Mo¿na wobec tego stwierdziæ, ¿e PHARE 2 jest swego rodzaju szko³¹, wstêpem do wyko-
rzystywania funduszy strukturalnych i Funduszu Spójno�ci. £¹czy w sobie, w nieco uproszczo-
nej i ograniczonej formie, mo¿liwo�ci tych funduszy.

Bud¿et PHARE 2 dla dziesiêciu pañstw z Europy �rodkowo-Wschodniej wynosi oko³o 1,5 mld
euro rocznie, a wszystkie realizowane w jego ramach projekty wymagaj¹ wspó³finansowania
przez rz¹d, samorz¹dy, organizacje pozarz¹dowe lub firmy kraju otrzymuj¹cego pomoc. Wk³ad
w³asny wynosi co najmniej 10%, a najczê�ciej 20�40%. Wyj¹tkiem s¹ dotacje dla przedsiê-
biorstw; w ich wypadku wk³ad unijny nie jest wy¿szy ni¿ 25%. W systemie pomocy PHARE 2
wprowadzono podzia³ finansów: 30% na wspieranie rozwoju instytucjonalnego i 70% na
inwestycje.

Pieni¹dze na realizacjê projektów w ramach spójno�ci spo³eczno-ekonomicznej, które maj¹
s³u¿yæ niwelowaniu ró¿nic miêdzy regionami, s¹ dostêpne dopiero od 2000 r. Zasady wyboru
inwestycji i sposobów ich realizacji s¹ wzorowane na zasadach Europejskiego Funduszu Roz-
woju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Spo³ecznego (EFS). Wykorzystuj¹ je
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przede wszystkim samorz¹dy (ok. 100 mln euro rocznie), g³ównie na projekty infrastrukturalne
zwi¹zane z transportem i ochron¹ �rodowiska. Czê�æ �rodków kieruje siê na pomoc dla ma³ych
i �rednich przedsiêbiorstw, na doradztwo, szkolenia, finansowanie udzia³u w targach i inne
dzia³ania wspieraj¹ce rozwój (³¹cznie oko³o 35 mln euro rocznie, w tym oko³o 20 mln euro na
dotacje do inwestycji).

Program PHARE 2 zosta³ podzielony na cztery edycje: PHARE 2000, PHARE 2001,
PHARE 2002, PHARE 2003. W zale¿no�ci od dziedziny wsparcia wystêpowa³ jako PHARE
Spójno�æ Spo³eczna i Gospodarcza � linia wspieraj¹ca dzia³ania analogiczne do Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz jako PHARE Rozwój Zasobów Ludzkich � linia wspie-
raj¹ca dzia³ania analogiczne do Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. W obu liniach progra-
mu znalaz³y siê mo¿liwo�ci dofinansowania rozwoju, poprawy konkurencyjno�ci, wzmocnienia
funkcjonuj¹cej ju¿ dzia³alno�ci gospodarczej na poziomie ma³ych i �rednich przedsiêbiorstw
(MSP) oraz �rodki na wparcie powstaj¹cych podmiotów gospodarczych. W pocz¹tkowym okresie
w ramach PHARE 2000 wyodrêbniono Krajowy Program Rozwoju Ma³ych i �rednich Przed-
siêbiorstw, którego �rodki by³y kierowane na wsparcie istniej¹cej dzia³alno�ci gospodarczej.

Do chwili obecnej1 zakoñczy³y siê i zosta³y rozliczone trzy linie programowe w ramach
PHARE 2000 i 2001, przeznaczone wy³¹cznie na wspieranie dzia³alno�ci ma³ych i �rednich
przedsiêbiorstw (MSP), dzia³aj¹ce do maja 2004 r. By³y to:
1. PL 0003.07 � PHARE 2000 � Krajowy Program Rozwoju Ma³ych i �rednich Przedsiê-

biorstw
2. PL 0008 � PHARE 2000 � Spójno�æ Spo³eczna i Gospodarcza
3. PL 0106.09 � PHARE 2001 � Spójno�æ Spo³eczna i Gospodarcza

Alokacjê �rodków finansowych w poszczególnych województwach obrazuj¹ wykresy.

Ryc. 1. Wykorzystanie �rodków z programu PL 0003.07 � PHARE 2000 � Krajowy Program Rozwoju MSP
w poszczególnych województwach

1 I kw. 2006 r. [przyp. red.]

Rola programu PHARE w rozwoju przedsiêbiorczo�ci w Polsce w latach 1989�2004

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikacji wymienionych w spisie literatury

(tys. euro)



50 JAKUB SOSIN

Program PL 0003.07 � PHARE 2000 � Krajowy Program rozwoju Ma³ych i �rednich Przed-
siêbiorstw by³ realizowany w ca³ej Polsce. Jego ³¹czny bud¿et to 21 330 000 euro, z czego
16 000 000 euro to �rodki UE, a 5 330 000 euro � �rodki bud¿etu pañstwa. Podzielony by³ na
trzy linie, z których ka¿da mia³a oddzielny bud¿et. Nie zosta³y okre�lone ¿adne ograniczenia
terytorialne, w zwi¹zku z tym o �rodki z ka¿dej linii mog³y wystêpowaæ podmioty z ca³ej Pol-
ski. Wyodrêbniono nastêpuj¹ce programy sk³adowe:
1. �Wstêp do jako�ci� z bud¿etem 10 670 000 euro, z czego 8 000 000 euro to �rodki UE,

a 2 670 000 euro � �rodki bud¿etu pañstwa,
2. �Innowacje i technologie� z bud¿etem 9 330 000 euro, z czego 7 000 000 euro to �rodki UE,

a 2 330 000 euro � �rodki bud¿etu pañstwa,
3. �Przygotowanie do dzia³añ na rynku europejskim� z bud¿etem 1 330 000 euro, z czego

1 000 000 euro to �rodki UE, a 330 000 euro to �rodki bud¿etu pañstwa.
Ze wzglêdu na brak ograniczeñ terytorialnych nie mo¿na przedstawiæ przestrzennej alokacji

�rodków. Brakuje równie¿ szczegó³owych opracowañ �ród³owych, które umo¿liwi³yby szczegó-
³ow¹ analizê alokacji �rodków na etapie ich wykorzystania. Najbardziej obszerne, choæ niekom-
pletne dane przedstawiaj¹ podpisane umowy i procentowy rozk³ad liczby ostatecznych
beneficjentów w poszczególnych województwach. Na tej podstawie przeprowadzono analizy, które
� choæ niew¹tpliwie obarczone b³êdem � pozwoli³y na zobrazowanie przestrzennej alokacji �rod-
ków zakontraktowanych w poszczególnych województwach. Warto�ci liczbowe przedstawia tab. 1.

Tab. 1. Podzia³ zakontraktowanych �rodków w programie PL 0003.07 � PHARE 2000 � Krajowy Program
Rozwoju Ma³ych i �rednich Przedsiêbiorstw wed³ug województw

dolno�l¹skie 1967,7 podkarpackie 666,6

kujawsko-pomorskie 1116,3 podlaskie 300,1

lubelskie 662,5 pomorskie 1426,4

lubuskie 382,6 �l¹skie 2569,5

³ódzkie 1245,0 �wiêtokrzyskie 268,6

ma³opolskie 2073,4 warmiñsko-mazurskie 350,9

mazowieckie 3637,4 wielkopolskie 3240,0

opolskie 334,9 zachodniopomorskie 616,9

Polska ogó³em 20 858,8

WojewództwoWojewództwo
Warto�æ umów

(w tys. euro)

Warto�æ umów

(w tys. euro)

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikacji wymienionych w spisie literatury

Program PL 0008 � PHARE 2000 � Spójno�æ Spo³eczna i Gospodarcza by³ realizowany
w piêciu województwach: lubelskim, podkarpackim, podlaskim, �l¹skim i warmiñsko-mazur-
skim. W jego sk³ad wchodzi³y cztery programy:
1. Program Rozwoju Przedsiêbiorstw,
2. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych,
3. Program Rozwoju Przedsiêbiorstw Eksportowych,
4. Tworzenie �rodowiska Wspieraj¹cego Rozwój Regionalnej Przedsiêbiorczo�ci.

Programem objêto ³¹cznie 2719 beneficjentów, a zrealizowane wsparcie wynios³o
34 639 457,93 euro. Alokacjê przestrzenn¹ �rodków przedstawia ryc. 2, a szczegó³owy podzia³
�rodków wed³ug poszczególnych województw i �róde³ finansowania � tab. 2.
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�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikacji wymienionych w spisie literatury

Program PL 0106.09 � PHARE 2001 � Spójno�æ Spo³eczna i Gospodarcza by³ realizowany
we wszystkich 16 województwach. W jego sk³ad wchodzi³y cztery programy:
1. Fundusz Dotacji Inwestycyjnych, 3. Program Rozwoju Przedsiêbiorstw Eksportowych,
2. Program Rozwoju Przedsiêbiorstw, 4. Program Rozwoju Przedsiêbiorstw Internetowych.

podlaskie 4 688 543,00 3 212 380,59 1 070 793,54 4 283 174,13

lubelskie 11 008 909,00 6 885 384,95 2 295 130,54 9 180 515,49

podkarpackie 10 791 562,00 7 647 407,08 2 548 647,35 10 196 054,43

warmiñsko-mazurskie 4 526 012,00 2 782 258,47 927 419,51 3 709 677,98

�l¹skie 8 630 541,00 5 454 821,71 1 815 214,19 7 270 035,90

Razem 39 645 567,00 25 982 252,80 8 657 205,13 34 639 457,93

Wydatki ³¹czne

(w euro)
Województwo

Bud¿et

(w euro)

Wydatki ze

�rodków UE

(w euro)

Wydatki ze

�rodków bud¿etu

pañstwa (w euro)

Ryc. 2. Wykorzystanie �rodków z programu PL 0008 � PHARE 2000 � Spójno�æ Spo³eczna i Gospodarcza
w poszczególnych województwach

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikacji wymienionych w spisie literatury

Tab. 2. Podzia³ �rodków w programie PL 0008 � PHARE 2000 � Spójno�æ Spo³eczna i Gospodarcza
wed³ug województw i �róde³ finansowania

Rola programu PHARE w rozwoju przedsiêbiorczo�ci w Polsce w latach 1989�2004

(tys. euro)
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Programem objêto ³¹cznie 4576 beneficjentów, a zrealizowane wsparcie wynios³o
59 153 560,40 euro. Alokacjê przestrzenn¹ �rodków przedstawia ryc. 3.

Ryc. 3. Wykorzystanie �rodków z programu PL 0106.09 � PHARE 2000 � Spójno�æ Spo³eczna i Gospodarcza
w poszczególnych województwach

�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikacji wymienionych w spisie literatury

Szczegó³owy podzia³ �rodków wed³ug województw i �róde³ finansowania przedstawia tab. 3.

Tab. 3. Podzia³ �rodków w programie PL 0106.09 � PHARE 2001 � Spójno�æ Spo³eczna i Gospodarcza
wed³ug województw i �róde³ finansowania

dolno�l¹skie 5 149 600,00 3 104 544,48 1 034 847,55 4 139 329,03

kujawsko-pomorskie 4 616 400,00 3 095 773,29 1 031 729,59 4 127 502,88

lubelskie 4 138 666,67 2 367 946,07 789 315,46 3 157 261,53

lubuskie 3 116 000,00 1 757 662,79 585 887,32 2 343 550,11

³ódzkie 4 212 400,00 2 536 163,94 839 358,64 3 375 522,58

ma³opolskie 5 883 800,00 3 739 151,53 1 246 383,31 4 985 534,84

mazowieckie 6 051 000,00 3 720 777,21 1 246 958,86 4 967 736,07

Wydatki ³¹czne

(w euro)
Województwo Bud¿et (w euro)

Wydatki ze

�rodków UE

(w euro)

Wydatki ze

�rodków bud¿etu

pañstwa (w euro)

(tys. euro)

51 2 3 4
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Podsumowanie

Program PHARE jest, a w³a�ciwie by³, bardzo obszerny. Zmienia³ siê w trakcie realizacji.
W bardzo wielu jego komponentach znajdowa³y siê �rodki, które s³u¿y³y po�rednio lub bezpo-
�rednio rozwojowi przedsiêbiorczo�ci w Polsce. Opracowania na temat realizowanych dzia³añ
to raporty ewaluacyjne i raporty z audytów. Wykonywane przez ró¿ne instytucje, prezentuj¹
ró¿ny stopieñ szczegó³owo�ci i ró¿ne podej�cie merytoryczne. Generalnie mo¿na zauwa¿yæ
raczej podej�cie z punktu widzenia beneficjentów i beneficjentów ostatecznych ni¿ alokacji
przestrzennej �rodków. Inaczej mówi¹c, zawieraj¹ one wiêcej informacji o tym, jak �rodki s¹
wykorzystywane, ni¿ gdzie s¹ wykorzystywane. Wydaj¹ siê zasadne dalsze prace nad ca³o-
�ciowym obrazem wykorzystania �rodków PHARE na rozwój przedsiêbiorczo�ci w Polsce.
Konieczne jest zatem zakoñczenie dzia³añ i rozliczenie wszystkich �rodków (nie wyklucza to
jednak powstawania ju¿ obecnie opracowañ dotycz¹cych pierwszych okresów funkcjonowa-
nia programu).

Mo¿na równie¿ zauwa¿yæ, ¿e w miarê up³ywu czasu raporty ewaluacyjne s¹ coraz bardziej
szczegó³owe. Pozwoli to niew¹tpliwie w przysz³o�ci na wykonywanie na ich podstawie ró¿no-
rodnych i precyzyjnych opracowañ.
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podkarpackie 4 857 333,33 2 810 235,69 934 477,21 3 744 712,90
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�ród³o: opracowanie w³asne na podstawie publikacji wymienionych w spisie literatury
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The Role of the PHARE Programme

in the Development of Enterprise in Poland 1989�2004

The article shows the role of the PHARE programme in the development of enterprise in
Poland 1989�2004. The programme was introduced in 1989 as the EU help, first only for
Poland and Hungary, hence the name built of the first letters of the full English name �Poland-
Hungary Assistance to Restructuring their Economies�. In 1990 countries like Albania,
Romania, Estonia, Lithuania and Latvia joined the programme. Till 2000 seventeen countries
in our region benefited from the programme. The programme was divided into some stages:

1989�1991 short-term help,
1991�1994 training and consultancy,
1994�1997 investment support,
from 1998 till joining the EU integration process support. It is Poland that has got the most

funds from the programme so far (21% of the PHARE budget, till 2000).
For the years 2000�2006 a programme called PHARE 2 was created. Ten countries from the

middle-eastern Europe benefit from the programme, also the countries that were candidates and
from 1st May, 2004 are members of the EU as well as some Balkan countries. This programme
had four editions: PHARE 2000, PHARE 2001, PHARE 2002, PHARE 2003 and, depend on
the subject of help, appeared under different names.

PHARE programme is very wide and diverse. It was evolving during its realization. Funds
from many of its components helped to develop enterprise in Poland, directly and indirectly.


