
Nierówność a zdrowie



Teoria – wpływ nierówności na zdrowie
• Hipoteza dochodu absolutnego: jeżeli zdrowie zależy od dochodu (i są

malejące korzyści z tego tytułu), to wzrost równości podniesie średni
poziom zdrowia



Teoria, cd.

• Hipoteza dochodu relatywnego – dla danego dochodu osobistego to 
dochód relatywny w naszej grupie odniesienia (osoby z ktorymi się
porównujemy) ma wpływ na nasze zdrowie.

• W praktyce:  (dochod osobisty) / (dochód w grupie odniesienia)

• Nierówność rozumiana jako relatywna deprywacja – jeżeli nasz
dochów relatywny spada, to nasze zdrowie się pogarsza (bo np. rośnie
nasze poczucie stresu ekonomicznego)

• W przybliżeniu – jeżeli nierówność dochodowa rośnie, to 
prawdopodobnie rośnie i w grupach odniesienia



Teoria, cd

• Czynniki wpływające na zdrowie poprzez skutki nierówności na całe
społeczeństwo:
• Przestępstwa związane z przemocą (nierówność może je zwiększać a skutki to 

więcej morderstw, napadów skutkujących obrażeniami itp.)

• Większa nierówność prowadzi do głosania na większe wydatki publiczne (w 
tym wydatki na zdrowie), co zwiększa średni poziom zdrowia

• Więcej nierówności może obniżać kapitał społeczny I zaufanie – co prowadzi
do mniejszych wydatków publicznych na zdrowie i mniejszej liczby przyjaciół
(co pogarsza samopoczucie) – w konsekwencji pogarsza zdrowie.



Dane 
• Dane o nierówności

• Ankietowe np. World Income Inequality  Database

https://www.wider.unu.edu/project/wiid-%E2%80%93-world-income-
inequality-database

• Top income shares

http://www.wid.world/

• Dane o zdrowiu
• Oczekiwana długość życia,  stopa śmiertelności niemowląt

• Samoocena zdrowia lub satysfakcji ze zdrowia: np. “Jak Pani ocenia swoje
zdrowie: bardzo złe, złe, ani złe ani dobre, dobre, bardzo dobre”

• Obiekwywne dostępne w e Human Mortality Database, www.mortality.org

• Subiektywne: w różnych badaniach ankietowych np.  World Values Surveys 
http://www.worldvaluessurvey.org/

https://www.wider.unu.edu/project/wiid-%E2%80%93-world-income-inequality-database
http://www.wid.world/
http://www.mortality.org/
http://www.worldvaluessurvey.org/


Wyniki empiryczne (dane 1905-2002 – można zreplikować dla dłuższych szeregów) :
Leigh, A. and Jencks, C. (2007). ‘Inequality and Mortality: Long-Run Evidence from a 
Panel of Countries’, Journal of Health Economics, 26(1): 1-24 



Hildebrand, V., & Van Kerm, P. (2009). Income inequality and self-rated health status: 
Evidence from the European community household panel. Demography, 46(4), 805-
825. Dane z EHCP. 



Qi, Y. (2012). The impact of income inequality on self-rated general health: Evidence 
from a cross-national study. Research in Social Stratification and Mobility, 30(4), 451-
471. Dane z WVS 2005. Można zrobić podobne badanie dla innych lat.



Jakie prace można napisać?

• Replikacje badań dotyczących wpływu:
• Top income shares na obiektywne miary zdrowia

• Nierówności na subiektywne zdrowie na innym zbiorze WVS, EVS, ESS 

• Zbadanie czy negatywne skutki nierówności dla (satysfakcji ze) 
zdrowia występują w Polsce – dane z Diagnozy Społecznej
(nierówność mierzona na poziomie województw)


