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Synopsis. W krajach rozwiniętych w sektorze przetwórstwa żywności pracuje więcej ludzi niż przy samej produkcji 
rolnej. Rozwinięty agrobiznes umożliwia zmianę struktury zatrudnienia i poprawę warunków życia ludności wiej-
skiej. Polskie rolnictwo jest w dalszym ciągu mniej efektywne i mniej zintegrowane z rynkiem w stosunku do innych 
krajów Europy Zachodniej. Należy zatem zwrócić uwagę na to w jaki sposób władze lokalne i regionalne regionów 
peryferyjnych, takich jak Warmia i Mazury, zamierzają wykorzystać przestrzeń rolniczą, w celu wsparcia procesów 
rozwojowych na swoim terenie.

Wstęp
Przetwórstwo żywności jest ważnym składnikiem każdej gospodarki, gdyż dostarcza ludności produkty 

niezbędne jej do przeżycia. Na terenie Warmii i Mazur ten rodzaj aktywności jest jedną z trzech podsta-
wowych branż przemysłowych regionu obok przemysłu meblarskiego i turystyki. Warmia i Mazury są 
znaczącym producentem wędlin, masła i tłuszczów pochodzenia zwierzęcego. Lokalne warunki naturalne 
sprawiają, że prowadzenie działalności rolnej jest tu utrudnione. Z drugiej strony nie było tu zbyt dużo 
obiektów związanych z uciążliwym przemysłem, w związku z tym możliwy jest rozwój rolnictwa ekologicz-
nego i przetwórstwa zdrowej żywności. Władze lokalne powinny być zatem zainteresowane wspieraniem 
rozwoju agrobiznesu na swoim terenie. W ten sposób mogą przecież stymulować procesy rozwojowe. 

Koncepcja agrobiznesu Davisa i Goldberga zakłada integrację produkcji żywności przez rolników 
z jednostkami zaopatrzenia, przetwórstwa i dystrybucji żywności. W ten sposób można zapewnić sku-
teczną kontrolę wszystkich ogniw tego procesu [Woś 1996]. Jest to proces integracji pionowej produkcji 
żywności, który łączy sektor gospodarstw rolnych z konsumentami poprzez: handel, przetwórstwo i 
transport, marketing i dystrybucję żywności oraz wytwarzanie innych produktów rolniczych. Kluczowym 
elementem jest integracja gospodarstw rolniczych z zakładami przemysłu spożywczego. Z dwóch stoso-
wanych systemów integracji wydaje się, że lepszym dla gospodarki lokalnej jest integracja przez kontrakt 
[Małysz 1995] a nie przez własność, gdyż w ten sposób zachowuje się konkurencję na rynku lokalnym 
i nie uzależnia całkowicie dostawców, narzucając rozwiązania jakościowe dla produkcji. Zachowanie 
własności daje lepszą dbałość o wyniki i umożliwia pozostawianie części kapitału na lokalnym terenie.

Preferowaną koncepcją rozwoju kraju, regionów i rejonów jest rozwój zrównoważony (sustainable 
development), w którym cele ekonomiczne, ekologiczne i społeczne są tak połączone, aby tworzyć 
trwałe układy przyczyniające się do wzrostu gospodarczego [Lechwar 2006]. Wyznacznikiem trwałości 
rozwoju jest poprawa jakości życia i wzrost dobrobytu ekonomicznego ludności, w szczególności na 
obszarach wiejskich [Adamowicz 2006, Kata, Zając 2006]. W strategiach rozwoju zrównoważonego 
ważna jest nie tylko trwałość ekologiczna, dotycząca kształtowania środowiska naturalnego, ale także 
umożliwienie przetrwania grupom biedniejszym, do których można zaliczyć znaczną część polskich 
rolników [Ekonomiczne problemy …2007]. Według badań Banku Światowego, silne więzy między 
agrobiznesem a małymi posiadaczami ziemskimi mogą zredukować ubóstwo. W krajach rozwijających 
się to właśnie agrobiznes ma większy udział w tworzeniu PKB na mieszkańca niż tradycyjne rolnictwo. 
Udział rolnictwa zmniejszył się z 40 do 10% PKB na mieszkańca krajów rozwijających się, podczas 
gdy udział agrobiznesu w tworzeniu PKB wzrósł z mniej niż 20 do ponad 30% [Word Bank 2009]. 
Wsparcie procesów przetwórstwa żywności przez przedsiębiorstwa obejmuje przetwarzanie surowców 
żywnościowych, transport dóbr, surowców, środków produkcji oraz sprzedaż produktów żywnościo-
wych konsumentom [Kapusta 2010]. Angażuje zatem pracę wielu ludzi co może pozytywnie wpływać 
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na lokalne procesy rozwojowe. Przekształcenia struktury produkcji polskiego agrobiznesu powinny być 
zatem kontynuowane, a ten rodzaj działalności powinien być uwzględniany w planach strategicznych 
władz centralnych i samorządowych. 

Badania prowadzone wśród różnych regionów Unii Europejskiej wykazały, że najlepsze szanse na 
utrzymanie trwałości rozwoju lokalnego i regionalnego na obszarach wiejskich dawało stosowanie kilku 
uzupełniających się koncepcji [Terluin 2003]. Po pierwsze może to być mieszanka czynników endo- i eg-
zogenicznych, która kładzie nacisk na aktywną rolę lokalnych aktorów w wewnętrznych i zewnętrznych 
sieciach stymulujących wzrost zatrudnienia. Takim lokalnym stymulatorem mogą być właśnie władze 
samorządowe, które nakreślają kierunki rozwoju danych obszarów, jednocześnie dążąc do wykorzystania 
zewnętrznych szans rozwojowych. Drugim sposobem, niekoniecznie wykluczającym się, jest dobrze roz-
winięta zdolność samopomocy lokalnej wspólnoty, co stymuluje wzrost zatrudnienia. Niezbędna zatem jest 
inicjatywa lokalnych grup społecznych i przedsiębiorców. Trzecie rozwiązanie odnosi się do teorii Brydena, 
wskazującej na konieczność wykorzystania kapitału społecznego i kulturalnego, przy tym nie powinno się 
bazować tylko na elementach stymulujących wzrost zatrudnienia w turystyce, gdyż nie zawsze były one 
trwałe. Problemem obszarów wiejskich jest mobilność siły roboczej. Długi cykl wytwórczy i zmiany sezo-
nowe powodują, że rolnictwo jako sektor nie reaguje wystarczająco szybko na sygnały rynkowe [Kokoszka 
2010]. Z tych powodów przeniesienie części siły roboczej z tradycyjnego rolnictwa do agrobiznesu byłoby 
bardziej opłacalne dla lokalnej gospodarki, gdyż stałaby się ona bardziej odporna na zawirowania rynkowe.

Rozwój najczęściej jest postrzegany jako proces przejawiający się w osiągnięciu określonego tempa 
rozwoju przedsiębiorczości lub zwiększeniu zatrudnienia. Proces ten jest wieloaspektowy dlatego trzeba 
go strategicznie zaplanować. Samorząd terytorialny i rolnicy stanowią elementy najbliższego otoczenia 
agrobiznesu [Kapusta 2010]. Władze lokalne tylko w niewielkim zakresie mogą oddziaływać na zacho-
wania podmiotów gospodarczych, jednak są odpowiedzialne za tworzenie odpowiedniego klimatu inwe-
stycyjnego i warunków gospodarowania. Do zadań o charakterze pośrednim można zaliczyć wytwarzanie 
odpowiedniej infrastruktury okołorolnej, zarówno technicznej (w postaci systemów transportowych i 
wodociągowych), społecznej (odpowiednią edukację młodzieży wiejskiej) oraz ekonomicznej (w postaci 
instytucji otoczenia biznesu), dzięki którym będzie możliwy rozwój funkcji pozarolniczych.

Celem prowadzonych badań była próba odpowiedzi na pytanie czy władze lokalne i regionalne 
Warmii i Mazur dostrzegają potencjał agrobiznesu w strategicznym planowaniu rozwoju regionu oraz 
w jaki sposób zamierzają go wykorzystać. 

Materiał i metodyka
Źródłem materiałów były strategie rozwoju społeczno-gospodarczego województwa, powiatów ziem-

skich oraz gmin wiejskich Warmii i Mazur. W przypadku gmin analizie poddano także plany lokalnego 
rozwoju. W badaniach wykorzystano dokumenty strategiczne publikowane zarówno w biuletynach infor-
macji publicznej, jak również w wykazach aktów prawnych zamieszczanych na stronach internetowych 
jednostek samorządu terytorialnego. 

Badania miały charakter jakościowy i wykorzystano w nich metodę analizy dokumentacyjnej. Analizy 
objęły strategię województwa, wszystkich 19 powiatów ziemskich oraz 20 (tj. 29%) gmin wiejskich. Analizy 
odnosiły się do instrumentów oddziaływania na podmioty agrobiznesu działających w pięciu obszarach: handlu, 
przetwórstwie, transporcie, marketingu i dystrybucji żywności oraz agroturystyce. Dodatkowo  identyfi ko-
wano ewentualne pośrednie działania stymulujące rozwój pozarolniczej działalności na obszarach wiejskich.

Wyniki badań
Na obszarach wiejskich Warmii i Mazur mieszka ok. 40% ludności województwa. Tereny wiejskie 

charakteryzują się niską gęstością zaludnienia. Funkcjonuje tu zaledwie 24% podmiotów gospodarczych 
co świadczy o istnieniu dużej luki w nasyceniu podmiotami gospodarczymi między miastem a wsią. Ob-
szary wiejskie mogą stanowić alternatywne miejsce pracy, szczególnie w obszarze rozwoju tradycyjnej 
turystyki i agroturystyki, którą od wielu lat postrzega się jako szansę rozwojową. Wsparcie procesów 
rozwoju wiejskiej przedsiębiorczości wymaga jednak dużych nakładów na poprawę infrastruktury tech-
nicznej, szczególnie w odniesieniu do dostępności komunikacyjnej. Dopiero po wytworzeniu tej bazy 
można podjąć starania dla rozbudowy infrastruktury ekonomicznej już ze środków prywatnych.

Główne problemy rolnictwa na obszarach wiejskich Warmii i Mazur są związane z ukształtowaniem 
terenu, często przypominającym obszary górskie. Do tego liczne wody płynące, duża lesistość i duża 
powierzchnia obszarów przyrodniczo cennych powodują, że tylko część obszarów wiejskich może być 
wykorzystywana do produkcji żywności. Z drugiej strony struktura agrarna gospodarstw rolnych jest 
dobra, powierzchnia gospodarstw dwukrotnie przewyższa średnią w kraju. Trudne warunki naturalne 
powodują, że działalność rolnicza nie jest zbyt opłacalna w stosunku do innych regionów kraju, co 
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wpływa na niski poziom zamożności ludności wiejskiej i wręcz zmusza ją do poszukiwania alternatyw-
nych źródeł dochodów. Kolejnym problemem jest niski poziom aktywności jednostkowej i zespołowej 
społeczności wiejskich, szczególnie na terenach popegeerowskich. Duża część ludności „przywykła” do 
pomocy państwa i gminy i nie przejawia żadnych postaw przedsiębiorczych.

Strategia rozwoju województwa nie wyróżnia zbyt wielu mocnych stron i szans dla rozwoju rolnictwa 
i obszarów wiejskich. Analiza SWOT wskazała jedynie na możliwości rozwoju produkcji żywności wy-
sokiej jakości oraz korzystną strukturę agrarną i wolną przestrzeń produkcyjną. Na terenie województwa, 
zgodnie ze wskazaniami Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Warmińsko-Mazur-
skiego preferuje się powstawanie zakładów średniej wielkości i małych o niewielkiej uciążliwości dla 
środowiska, które są oparte na przetwórstwie lokalnych surowców [Analiza uwarunkowań… 2010]. 
Szansą ma być rozwój zatem rolnictwa ekologicznego oraz przetwórstwa rolno-spożywczego. Rozwój 
agrobiznesu ma być jednak inicjowany zewnętrznie, gdyż dominuje tu nastawienie na przyciągnięcie 
nowych inwestorów. Z drugiej strony zagrożeniem jest degradacja przestrzeni rolniczej po byłych pań-
stwowych gospodarstwach rolnych na terenach przygranicznych i dekapitalizacja środków produkcji. 

Nawiązania do rozwoju agrobiznesu można znaleźć w strategii rozwoju województwa w ramach 
dwóch z trzech priorytetów „Konkurencyjna gospodarka” oraz „Nowoczesne sieci”. Efektem celu stra-
tegicznego polegającego na wspieraniu systemu produkcji i promocji wytwarzanej w regionie żywności 
wysokiej jakości ma być większa liczba gospodarstw ekologicznych oraz zwiększenie powierzchni 
upraw prowadzonych metodami ekologicznymi. Jest to jedyny bezpośredni cel do realizacji. Zakładany 
w strategii wzrost potencjału turystycznego jest bardziej nastawiony na masowego odbiorcę i trudny do 
realizacji na terenach wiejskich w ramach promocji agroturystyki. Widoczne jest także nastawienie na 
działania pośrednie mające za zadanie zwiększyć potencjał instytucji otoczenia biznesu, co w ogólny 
sposób ma wspomagać rozwój przedsiębiorczości. W ramach priorytetu „Nowoczesne sieci” głównym 
celem strategicznym ułatwiającym rozwój agrobiznesu jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej i 
wewnętrznej spójności poprzez rozbudowę sieci drogowych i kolejowych w regionie.

Powstaje pytanie czy władze wojewódzkie przewidziały środki fi nansowe na rozwój w ramach Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury. Otóż cele RPO WM nie odnoszą się bezpośrednio 
do obszarów wiejskich i przetwórstwa żywności, ale skupiają na rozwoju przedsiębiorczości, turystyki 
i budowie infrastruktury. W ramach przedsiębiorczości wspierana jest innowacyjność, również  w za-
kresie rozwoju działalności pozarolniczej. Przewiduje się, że z 1036 mln euro 44% będzie skierowana 
na tereny wiejskie. Środki na rozwój wsi przeznaczane są również w innych programach operacyjnych 
(m.in. PROW), także wdrażanych przez samorząd województwa, który przecież w ramach swoich za-
dań własnych odpowiada za prowadzenie części polityki rolnej, ale to podział środków w ramach RPO 
wskazuje jakie są faktyczne priorytety władz regionalnych.

Plany strategiczne samorządu województwa w obszarze agrobiznesu można zatem utożsamiać ze wspiera-
niem systemu produkcji poprzez instytucje okołobiznesowe, promocję nowych metod produkcyjnych (zdrowa 
żywność), a także działania promocyjne wspierające lokalne marki. Szczególnym zainteresowaniem władz 
cieszą się grupy producenckie. Według danych na 30 marca 2011 r. na terenie województwa zarejestrowanych 
było już 47 grup producentów rolnych i 3 wstępnie uznane grupy producentów owoców i warzyw, co ma być 
podstawą do rozwoju agrobiznesu. Dominują tu grupy producentów zbóż, rzepaku, drobiu oraz trzody chlewnej, 
a więc nie jest to żywność wysoko przetworzona ani ekologiczna. W 2011 roku Warmińsko-Mazurski Ośrodek 
Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, jako instytucja podległa samorządowi województwa, zaplanował cykl 
szkoleń mający na celu dalsze tworzenie grup producentów rolnych w województwie.

W przypadku powiatów można wyróżnić trzy rodzaje realizowanych strategii. Pierwsza grupa 
obejmuje podmioty, których celem strategicznym jest tworzenie korzystnych warunków do rozwoju 
małych i średnich przedsiębiorstw (np. powiat szczycieński). Drugą grupę tworzą powiaty, których pod-
stawowym celem jest rozwój turystyki, a jemu są podporządkowane działania w sferze małej i średniej 
przedsiębiorczości (np. powiat mrągowski). Trzecia grupa to powiaty, których podstawowym celem jest 
stworzenie odpowiedniego klimatu inwestycyjnego poprzez rozbudowę infrastruktury technicznej. Ta 
grupa w najbliższym czasie jest nastawiona przede wszystkim na przyciągnięcie dużych zewnętrznych 
inwestorów, co wynika z trudnej sytuacji na lokalnym rynku pracy.

Samorząd powiatowy dostrzega problemy związane z zagospodarowaniem i przekształceniami 
obszarów wiejskich, co ma odzwierciedlenie w planach strategicznych rozwoju tych jednostek, które w 
większości uwzględniają tę problematykę w osobnym obszarze oddziaływań. Podstawowym narzędziem 
wspierającym politykę rozwojową jest rozwój sieci transportowych. Jest on obserwowany we wszystkich 
badanych podmiotach. Wiąże się to z faktem, iż utrzymanie dróg powiatowych jest zadaniem własnym 
samorządu. Rozwój sieci drogowej przebiega jednak niezależnie od problematyki rozwoju agrobiznesu. 
W trzech przypadkach zwracano szczególną uwagę na problematykę słabej dostępności komunikacyjnej 
terenów wiejskich, lecz nie był to priorytet mający na celu rozbudowę konkretnych obszarów agrobiznesu.
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Drugim rodzajem oddziaływań władz samorządowych na kształtowanie polityki agrobiznesu, tym 
razem stosowanym świadomie, są działania pośrednie. W różnej formie stosuje je 79% powiatów. Prze-
jawiają się one przede wszystkim w kilku obszarach: 
1) organizacja szkoleń i kursów dokształcających dla rolników mających na celu propagowanie alter-

natywnych form produkcji rolnej i wytwarzanie żywności ekologicznej, 
2) zachęcanie do tworzenia grup producentów rolnych, 
3) edukacja młodzieży wiejskiej, 
4) tworzenie instytucji otoczenia biznesu, mające ułatwić powstawanie nowych przedsięwzięć poza 

rolnictwem. 
To ostatnie działalnie jest powiązane z rozwojej przedsiębiorczości, który to kierunek wydaje się być 

preferowany przez większość samorządów. Przejawiają się tu propozycje tworzenia inkubatorów przedsiębior-
czości i punktów informacji europejskiej odnośnie możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł fi nansowania.

Rzadko spotykane są działania odnoszące się do rozwoju agroturystyki. Zaledwie co piąty powiat 
uwzględniał to działanie jako jeden z celów strategicznych. Ten kierunek byłby szczególnie zalecany 
odnośnie do terenów przyrodniczo cennych, które dominują we wschodniej części regionu [Skorwider 
2010]. Tam lepsza byłaby sieć małych obiektów niż dużych, jednakże wymaga to współpracy samorządów 
różnych szczebli.

Typowe oddziaływania związane z agrobiznesem rzadko znajdują odzwierciedlenie w zapisach strate-
gii rozwojowych. Jedynie 25% powiatów utożsamiało swój rozwój z przetwórstwem rolno-spożywczym, 
a jeden powiat z dystrybucją żywności. Część samorządów utożsamia to z zakresem swoich działań, które 
ograniczają się do działalności szkoleniowo-doradczej i to w ścisłej współpracy z samorządem rolniczym, 
przede wszystkim ośrodkami doradztwa rolniczego, promocją regionalnych produktów, których nota 
bene nie ma. Pozostałe działalnia wykraczają poza kompetencje samorządów. Inwestycje modernizacyjne 
niezbędne do zainicjowania zmian w sektorze rolno-spożywczym są w gestii samych przedsiębiorców i 
mieszkańców, więc dość często władze samorządowe nie widzą konieczności ingerencji. 

W przypadku samorządów gminnych sytuacja jest podobna. Tworzenie warunków do rozwoju lokalnej 
społeczności, nie tylko przedsiębiorców, poprzez tworzenie i rozbudowę publicznej infrastruktury jest podstawo-
wym zadaniem własnym gminy, które winno być realizowane przez każdy podmiot samorządowy, niezależnie 
od tego czy stosuje on aktywną politykę wspierania przedsiębiorczości. Działanie tych instrumentów w znacznej 
mierze polega na tworzeniu szans rozwojowych w przyszłości. Intensywność działań władz lokalnych w tym 
zakresie jest ograniczona przez możliwości fi nansowe (ograniczoność środków budżetowych).

Wszystkie gminy upatrują możliwości swojego rozwoju w rozbudowie infrastruktury technicznej 
– zwiększenie zwodociągowania i skanalizowania wsi oraz poprawa dostępności komunikacyjnej oraz 
wspieraniu przedsiębiorczości. Brak jednak typowego nastawienia na rozwój działalności agrobiznesu. 
Jedynie w przypadku 15% podmiotów zakładano stworzenie specjalnych warunków dla rozwoju rolnictwa 
– w dalszym ciągu były to działania promocyjne, edukacyjne i podnoszenie u rolników świadomości i 
roli rolnictwa ekologicznego. W 30% przypadków strategie gminne były nastawione na turystykę wiej-
ską, ale nie koniecznie agroturystykę. Jedynie w 15% strategii przewidywane było wsparcie dla grup 
producentów rolnych (ponownie szkolenia), a jedynie w trzech przypadkach przewidywano wsparcie 
dla zakładów obsługi rolnictwa skupu i przetwórstwa.

Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone analizy planów strategicznych jednostek samorządu terytorialnego różnych szczebli 

wskazują, że rozwój agrobiznesu nie jest podstawowym celem rozwojowym samorządów Warmii i Mazur. 
Agrobiznes, a w szczególności rozwój przetwórstwa żywności ekologicznej jest postrzegany jako szansa, 
ale aktualnie brak realnych działań umożliwiających jej wykorzystanie. Zapisy w strategiach są zbyt 
enigmatyczne, gdyż nie zawierają sposobów realizacji przyjętych celów. Dobry przykład jak podejść do 
planowania rozwoju jest widoczny w strategii powiatu iławskiego, w którym zidentyfi kowano problemy 
rozwojowe, do nich przyporządkowano programy rozwojowe, wskazując na charakter oddziaływań 
władz samorządowych (inwestycyjny, koordynujący, promocyjny, szkoleniowy), a następnie działania 
i potencjalne źródła fi nansowania. Z drugiej strony strategie poszczególnych samorządów muszą się ze 
sobą wiązać i uzupełniać, gdyż jednostki te działają na tym samym terenie, choć wykonują różne zadania. 
Takie odniesienia szczególnie między powiatami a gminami można znaleźć bardzo rzadko.

Ze strategii rozwojowych wyłania się wniosek, że rozwój agrobiznesu jako obszaru działalności 
pozarolniczej ma nastąpić z zewnątrz. Brak oddolnych inicjatyw sprawia, że nawet producenci rolni nie 
są skłonni łączyć się w grupy producentów, nie widać też chęci do dalszej integracji. Sposobem na roz-
wiązanie tego problemu są inicjatywy klastrowe tworzone przy współudziale władz województwa, jednak 
do tej pory w zakresie agrobiznesu można mówić o powstaniu dwóch takich klastrów – mleczarskiego 
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oraz mięsa wołowego (ten drugi w organizacji). Widać jednak dużą nieufność poszczególnych partnerów 
do współpracy, co częściowo jest wywołane skojarzeniami z poprzedniej epoki, kiedy integracja była 
procesem narzucanym i pozbawiała własności, a częściowo jest też obawę przed konkurencją.

Spośród stosowanych instrumentów strategicznego wsparcia rozwoju agrobiznesu samorządy Warmii 
i Mazur stosują przede wszystkim instrumenty pasywne – polegające na działaniach doradczych, szkole-
niowych i promocyjnych, a to zdecydowanie za mało. Rolnictwo ekologiczne nie rozwija się, bo nie ma 
rynków zbytu, rynki te nie powstają gdyż nie ma odpowiedniej promocji. Brak promocji wynika z braku 
odpowiedniego produktu, a ten nie będzie wytworzony przy braku współpracy producentów. Zarówno 
na początku, jak i na końcu tego łańcucha jest pole do aktywnych działań władz samorządowych. Ob-
serwowana rozbudowa infrastruktury technicznej ma co prawda charakter oddziaływań aktywnych, ale 
pośrednich, gdyż przyczynia się do poprawy ogólnego klimatu inwestycyjnego. W aktualnie obowiązu-
jących strategiach w dalszym ciągu ważniejszym aspektem wydaje się likwidacja luki infrastrukturalnej 
niż przekształcenia struktury gospodarczej poszczególnych rejonów. Zmiana tego podejścia jest możliwa 
już w ciągu najbliższych trzech lat, gdyż większość strategii rozwojowych gmin i powiatów będzie w 
tym czasie aktualizowana lub ponownie przygotowywana. Bez tego powstaje zagrożenie, że szansa 
rozwojowa na specjalizację w dziedzinie żywności wysokiej jakości też może być niewykorzystana, 
podobnie jak to się stało z rozwojem turystyki. 
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Summary
Traditional character of Polish agricultural causes that this sector generates less than a half of value of agricultural 

production. It is the reason why local and regional government of the periphery regions, like Warmia and Mazury, 
should plan more precisely how to use agricultural area and how to fasten local and regional development of the 
country area. In article it has been showed agribusiness is not the strategic aim of self government units in Warmia 
and Mazury region. There are used only indirect tools such as counseling, promotion of regional products and building 
of infrastructure. These tools are not enough to initiate the development of agribusiness.
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