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OD REDAKCJI
Dwa lata temu, kiedy epidemia wywołana wirusem SARS-CoV-2 niemal
z dnia na dzień zmieniła rzeczywistość,
w której żyjemy, wszystkim wydawało się, że zamrożenie gospodarki, zamknięcie szkół, restauracji, hoteli, galerii handlowych, obowiązek noszenia
maseczek czy izolacja to najgorsze, co
może nas spotkać. Kilka tygodni temu
nasze poglądy uległy weryfikacji. Rosyjska napaść na Ukrainę pokazała, że
wojna, którą większość z nas zna tylko
z podręczników historii, to jednak realne zagrożenie dla całej Europy. Dlatego
obowiązkiem całego cywilizowanego
świata jest wspieranie Ukraińców broniących swojej ojczyzny i walczących
o wolność dla siebie, bo to jest również
walka o wolność dla nas.
Najtragiczniejszym skutkiem rosyjskiej agresji jest oczywiście to, że giną
niewinni ludzie, ale działania wojenne
mają również konsekwencje gospodarcze, które już odczuwamy lub odczujemy wkrótce. Znaczny wzrost cen
energii i przerwane łańcuchy dostaw
surowców dla różnych branż szybko
przełożyły się na koszty ogółu towarów
i usług, w tym również żywności. A to
prawdopodobnie nie koniec zwyżkujących cen. Nadal przecież rosną koszty
chociażby produkcji rolnej. Na przykład ceny nawozów osiągnęły w ostatnim czasie gigantyczny poziom, co na
pewno odbije się na cenach produktów
finalnych: zbóż, mięsa, warzyw i owoców. Czas pokaże, jak bardzo.
(red.)
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