Katedra Mikroekonomii, WNEiZ, US: Mikroekonomia – studia przypadku, vol. 3

1.3. ZDROWA OBRONA
W obszernej sali im. Frycza Modrzewskiego, znajdującej się w gmachu
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów właśnie rozpoczynało się posiedzenie Rządu.
Na szczycie ogromnego prostokątnego stołu zasiadał właśnie premier, zaś na
krzesłach ministrowie rozmawiający między sobą o bieżących sprawach. Nad salą
górował ogromny biały orzeł w koronie z rozpostartymi skrzydłami w czerwonym
polu, a tuż za krzesłem prezesa stały dwie flagi: biało-czerwona z lewej i unijna z
prawej.
Szanowni Państwo proszę o ciszę. Rozpoczynamy posiedzenie Rady
Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej – rzekł premier.
Proszę o przyjęcie porządku obrad – kontynuował – jest tylko jeden punkt:
podjęcie dyskusji dotyczącej planów finansowych związanych z wydatkami na
służbę zdrowia i obronność. Następnie wolne wnioski i zamknięcie obrad. Kto jest
za przyjęciem porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał?
Wniosek przeszedł jednogłośnie.
Dziękuję. Proszę o przedstawienie swojego stanowiska Ministra Finansów.
Głos zabrał, ponad sześćdziesięcioletni, szczupły mężczyzna o białych jak
mleko włosach:
Panie premierze, Wysoka Rado, jako, że zmagamy się z deficytem
budżetowym, musimy zdać sobie sprawę z tego, że obecnie w budżecie państwa
brak jest środków na zasygnalizowane w opracowaniach dostarczonych przez
panów ministrów potrzeby obydwu resortów. Zaciągnięcie zobowiązań
finansowych dla realizacji owych potrzeb jest obecnie niemożliwe z uwagi na
wysokość długu publicznego. Przypomnę tylko, iż w roku ubiegłym koszty w
obydwu resortach kształtowały się następująco:



Obronność - 21 817 mld zł
Służba zdrowia - 75 183 mld zł

W oparciu o te wydatki w roku następnym Wysoka Rada zaakceptowała
budżet dla tych obszarów na kwotę 96 000 mld zł.
Dziękuję Panie Ministrze. O głos proszę Ministra Zdrowia. – podjął Prezes
Rady Ministrów.
Szanowny Panie Premierze, Wysoka Rado, pozwolą państwo, że odniosę
się do danych liczbowych zaprezentowanych przez mojego prelegenta. –
rozpoczął około czterdziestoletni, szczupły szatyn. - Otóż, w istocie kwota 75 183
mld zł pozwoliła na realizację podstawowych potrzeb finansowych publicznej
służby zdrowia, jednakże jest to kwota niewystarczająca. Wciąż wisi nad rządem
groźba strajku generalnego pracowników szpitali, głównie pielęgniarek, których
pensje nie były waloryzowane od kilkunastu lat. Niskie wynagrodzenia skutkują
także odpływem kadry lekarskiej i pielęgniarskiej poza granice Polski oraz niskie
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zainteresowanie pracą w zawodzie absolwentów szkół średnich. Problematyczna
jest również sytuacja dotycząca diagnostyki medycznej, tj. długiego czasu
oczekiwania
w
kolejkach
do
specjalistów
oraz
ograniczonej
liczby
specjalistycznego sprzętu diagnostycznego. Niewystarczająca jest również baza
infrastrukturalna. Jest zbyt mało szpitali specjalistycznych co uniemożliwia
leczenie pacjentów w swoim województwie i skazuje ich na wędrówkę po kraju
celem podjęcia leczenia. Z uwagi na niską dostępność do specjalistycznej służby
zdrowia konieczne jest wybudowanie dwóch szpitali specjalistycznych w dwóch
wybranych największych miastach. O ich lokalizacji zadecyduje analiza wyników
badań dotyczących dostępności do specjalistycznej publicznej opieki zdrowotnej
w Polsce prowadzone już na moje polecenie.
Dziękuję Panie Ministrze. O głos poproszę Ministra Obrony Narodowej –
moderował posiedzenie premier.
Panie Premierze, Wysoka Rado, rozumiem problemy w służbie zdrowia,
lecz musimy zwrócić naszą uwagę na kwestię istotniejszą. Kilkaset kilometrów na
wschód od granic Polski toczy się regularna wojna. Na północy kraje bałkańskie,
pomimo ich członkostwa w NATO, obawiają się o swoją suwerenność. Istnieje
realne zagrożenie eskalacji konfliktu zbrojnego na wschodzie, co będzie wiązało
się z przeniesieniem tego zagrożenia dla polskiej suwerenności tuż pod naszą
granicę. Pomimo deklarowanego wsparcia ze strony zachodnich sojuszników,
Niemcy i Francja blokują utworzenia stałych baz wojsk NATO na terytorium
Polski. Zmusza to nas do samodzielnego powiększania naszego potencjału
zbrojnego, tak aby ewentualny atak na nasz kraj nie kalkulował się w planach
strategicznych wschodniego agresora. Naszej armii brak profesjonalnego sprzętu
w masowej formie. Od kilku lat inwestujemy w zwiększanie liczebności
śmigłowców bojowych, tak aby stały się one realną siłą uderzeniową. Stąd
apeluję
do
Wysokiej
Rady
o
zielone
światło
w
zakupie
dwóch
najnowocześniejszych śmigłowców. Dziękuję.
Przepraszam. Proszę o głos. – rękę uniósł mężczyzna o mlecznych
włosach.
Proszę Panie Ministrze - powiedział premier.
Chciałbym tylko zaznaczyć zanim podejmiemy dyskusję, że nawet przy
przesunięciach budżetowych nie będziemy w stanie wygospodarować całości
wymaganych kwot na realizację wymienionych zadań, co pociągnie za sobą
ograniczenia wewnątrz budżetów resortowych. – dodał Minister Finansów.
Dziękuję Panie Ministrze. Jak Państwo uważają, jakie kroki powinniśmy
podjąć? – zapytał premier.

PYTANIA:
1. Na podstawie studium przypadku określ czy występuje problem rzadkości
zasobów w gospodarce? Czego konkretnie dotyczy?
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2. Określ jakie koszty alternatywne występują w dokonywanych wyborach.
3. Jaką decyzję należałoby podjąć , aby zaspokoić potrzeby społeczeństwa.

PRZYPISY


http://www.mapawydatkow.pl/



http://www.forbes.pl/dlaczego-polska-sluzba-zdrowia-niedziala,artykuly,192871,1,1.html



https://www.nbportal.pl/wiedza/artykuly/napoczatek/sprawiedlliwosc_a_efektywnosc_ekonomiczna
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