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 OD REDAKCJI
Przełom grudnia i stycznia to dobry 

moment na podsumowanie kończącego 
się roku 2022. Co zatem można powie-
dzieć o minionych 12 miesiącach? Na 
pewno to, że tym razem pogoda nie mia-
ła kluczowego znaczenia dla rolnictwa, 
lecz stan, w jakim znalazła się polska 
gospodarka. Jeszcze w lutym wydawało 
się, że po dwóch latach pandemii SARS-
CoV-2 sytuacja w tym zakresie zaczyna 
się normować. Niskie bezrobocie i wymu-
szone lockdownem oszczędności, zgro-
madzone na kontach firm i gospodarstw 
domowych, były gwarantem przyszłego 
rozwoju gospodarczego. Niestety, wojna 
w Ukrainie i związane z tym nieocze-
kiwane przyspieszenie inflacji skompli-
kowało sytuację na niespotykaną dotąd 
skalę - również w rolnictwie. Zaczęło 
się od drastycznego wzrostu cen gazu, 
które pociągnęły za sobą ceny nawo-
zów. Kolejno drożały pozostałe środki do 
produkcji, począwszy od energii, paliw, 
a kończąc na paszach. To spowodowa-
ło, że wiele gospodarstw funkcjonuje na 
granicy lub poniżej poziomu opłacalno-
ści. Sytuację jeszcze bardziej komplikują 
rosnące stopy procentowe, przekładające 
się na wzrost wysokości rat kredytów 
zaciągniętych przez rolników. 

Obecne uwarunkowania gospodar-
cze nie napawają więc optymizmem. 
Każdy - i nie dotyczy to tylko rolników 
- zdaje sobie sprawę, że czekają nas trud-
ne czasy. W takich okolicznościach po-
zostaje nam wiara w to, że każdy kryzys 
kiedyś się kończy. Oby jak najszybciej! 

(red.)
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