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Rola zdrowia we wzroĞcie gospodarczym
The role of health in economic growth

Jednym z waĪnych zadaĔ wspóáczesnej polityki spoáecznej jest wáaĞciwe zapewnienie opieki zdrowotnej, gdyĪ dziaáając na rzecz zdrowia, inwestuje siĊ w ludzi,
a tylko zdrowe spoáeczeĔstwo jest zdolne do efektywnego tworzenia dóbr materialnych i kulturalnych. Zdrowie wiĊc ma znaczenie ekonomiczne w kontekĞcie rozwoju
spoáeczno-gospodarczego kaĪdego paĔstwa.
Celem artykuáu jest pokazanie wpáywu zdrowia na wzrost gospodarczy.

1. Zdrowie w aspekcie uniwersalnym i ekonomicznym

W powszechnym mniemaniu zdrowie to stan przeciwny chorobie, czyli stan,
w którym nie dokucza nam choroba i nie czujemy bólu.
PojĊcie zdrowia jest rozumiane w róĪny sposób w zaleĪnoĞci od dziedziny nauki
i badaĔ uprawianych przez formuáującego. I tak zdrowie moĪe byü definiowane jako1:
– brak poczucia dyskomfortu – subiektywne ujĊcie koncentrujące siĊ na odczuciach bólu, dyskomfortu, cierpienia itd.,
– funkcjonalny warunek wstĊpny utrzymania systemu spoáecznego,
– zdolnoĞü – funkcjonalną moĪliwoĞü do wypeániania ustalanych, wysoko wartoĞciowych ról spoáecznych,
1
A. Frączkiewicz-Wronka, Reforma systemu opieki zdrowotnej w perspektywie integracji z Unią Europejską (Wybrane aspekty zachodzących zmian), Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach,
Katowice 2001, s. 29-30.
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– dobrobyt rozumiany w sensie zapewnienia dostĊpnoĞci systemu opieki i leczenia
uniezaleĪnionej od warunków socjoekonomicznych,
– element porządku spoáecznego.
Jednak najbardziej popularną definicjĊ zdrowia zawiera Konstytucja ĝwiatowej
Organizacji Zdrowia z 1946 r. Wedáug niej zdrowie jest peánią dobrego samopoczucia fizycznego, psychicznego i spoáecznego, a nie tylko brakiem choroby lub
kalectwa2.
Definicje zdrowia miaáy duĪy wpáyw na sformuáowanie wielu teoretycznych
modeli, które próbują zidentyfikowaü, objaĞniü i zinterpretowaü czynniki wpáywające
na zdrowie. W literaturze przedmiotu determinanty zdrowia jednostki i populacji są
porządkowane wedáug róĪnych kryteriów.
Grupa francuskich teoretyków zdrowia publicznego: M. Manciaux, J.P. Deschamps, J. Monnier, J. Fabry, proponuje uporządkowanie czynników ksztaátujących
stan zdrowia jednostki i populacji do szeĞciu nastĊpujących grup3:
– czynniki Ğrodowiska naturalnego,
– czynniki demograficzne,
– czynniki spoáeczno-ekonomiczne,
– czynniki psychologiczno-kulturowe,
– czynniki polityczno-administracyjne,
– czynniki związane z organizacją i funkcjonowaniem systemu opieki zdrowotnej.
Zdrowie jest wartoĞcią poĪądaną z punktu widzenia zarówno interesów jednostki,
jak i caáego spoáeczeĔstwa. W tym ostatnim kontekĞcie zdrowie to swoista wartoĞü
grupowa. W literaturze moĪna spotkaü podejĞcie do kategorii zdrowia jako dobra
publicznego. Wedáug klasycznej ich definicji są to dobra, przy których uĪytkowaniu niemoĪliwa jest zasada wykluczenia oraz nie ma rywalizacji o ich konsumpcjĊ.
Powszechne jest twierdzenie o niemoĪnoĞci nabycia zdrowia. MoĪna jedynie na nie
wpáywaü miĊdzy innymi przez zakup usáug medycznych. Samo zdrowie nie jest
przedmiotem obrotu towarowego4.
Na temat zdrowia ludzkiego wypowiadają siĊ nie tylko lekarze, filozofowie, ale
takĪe ekonomiĞci, którzy dokonują jego oceny z punktu widzenia okreĞlenia wartoĞci
Īycia ludzkiego i efektywnoĞci nakáadów na ochronĊ zdrowia5.
Definicja zdrowia w ujĊciu ekonomicznym mówi, Īe zdrowie jest szczególnym
dobrem ekonomicznym, które ma dla pacjenta znaczącą wartoĞü, wynikającą zarówno
2
Constitution of The World Health Organization, http://whqlibdoc.who.int/hist/official_records/constitution.pdf
3
Ibidem, s. 44.
4
S. Golinowska, Polityka spoáeczna paĔstwa w gospodarce rynkowej. Studium ekonomiczne, PWN,
Warszawa 1994, s. 40; I. Rudawska, Marketing w nowoczesnej opiece zdrowotnej. Wybrane aspekty, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu SzczeciĔskiego, Szczecin 2005, s. 19; K. Kowalska, Opieka zdrowotna
w Ğwietle teorii agencji, „Gospodarka Narodowa”, 2003, nr 4, s. 29.
5
G. Anderson, J. ĝleszyĔski (red.), Ekonomiczna wycena Ğrodowiska przyrodniczego, Ekonomia i ĝrodowisko, Biaáystok 1996, s. 41-42.
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z jego bezpoĞredniego, jak i poĞredniego wpáywu na osiągany przez pacjenta poziom
zadowolenia, a tym samym na wartoĞü jego funkcji uĪytecznoĞci6.
W tym celu wykorzystywane jest pojĊcie kapitaáu zdrowia, w którym przyjĊto
zaáoĪenie, Īe kaĪdy czáowiek rodzi siĊ z okreĞlonym potencjaáem Īycia i zdrowia,
który z wiekiem ulega pomniejszeniu i wyczerpaniu z chwilą Ğmierci. Czáowiek
moĪe wywieraü wpáyw na wielkoĞü kapitaáu zdrowia poprzez prowadzenie odpowiedniego trybu Īycia bądĨ podejmowania inwestycji w zdrowie. Stanowi on
czĊĞü funkcji uĪytecznoĞci kaĪdego czáowieka, determinując zarazem jakoĞü jego
Īycia i moĪliwoĞci pracy, a wiĊc dochody i poziom konsumpcji. Kapitaá zdrowia
jest okreĞlany przez zmienną czasową, mierzoną za pomocą prawdopodobieĔstwa
Ğmierci w czasie t bądĨ oczekiwanej dáugoĞci Īycia w okreĞlonym wieku7. Liczbową „wycenĊ” zdrowia ludzkiego podejmuje miĊdzy innymi ekonomika zdrowia,
dla której jest ona niezbĊdna do przeprowadzenia rachunku ekonomicznego opieki
zdrowotnej. Sama „wycena” zdrowia czáowieka jest czĊsto dokonywana na podstawie
szacunków dotyczących wysokoĞci zarobków, które czáowiek mógáby osiągnąü, gdyby
pracowaá8.
ZróĪnicowany charakter zdrowia powoduje trudnoĞci w jednoznacznym precyzyjnym okreĞleniu jego wartoĞci za pomocą wielkoĞci liczbowych. CzĊsto wartoĞü
zdrowia szacuje siĊ w sposób poĞredni, za pomocą takich kategorii ekonomicznych,
jak: koszty, wydatki, straty. Kategorie te mogą byü rozpatrywane z perspektywy
poszczególnego gospodarstwa domowego lub caáego spoáeczeĔstwa.
Podsumowując, naleĪy stwierdziü, Īe zdrowie jest bardzo záoĪoną kategorią.
Oznacza ono jednoczeĞnie wartoĞü spoáeczną, ekonomiczną, kulturową i psychiczną9.
Aby pozyskaü zdrowie, kaĪda jednostka musi zachowywaü siĊ prozdrowotnie, dziaáaü
na rzecz ksztaátowania Ğrodowiska psychofizycznego i Ğwiadomie konsumowaü usáugi
związane ze zdrowiem. W tym ostatnim przypadku zdrowie jest wartoĞcią równieĪ dla
innych, poza usáugobiorcami, uczestników sektora opieki zdrowotnej: usáugodawców
i páatników10. MoĪna stwierdziü, Īe dobre zdrowie jest jedną z podstaw gospodarki.
Inwestowanie w zdrowie daje dáugofalowe korzyĞci. Prawem kaĪdej jednostki jest
jak najlepsze zdrowie, a z drugiej strony kaĪdy ma prawo do jak najlepszej opieki
zdrowotnej.

6

McGuire, Henderson, G. Mooney, The Economics of Health Care. An Introductory Text, Rutlenndge &
Kegan Paul, Londyn 1998, cyt za: E. Aksman, Przeksztaácenia sektora publicznego i prywatnego w brytyjskiej
i polskiej opiece zdrowotnej, Uniwersytet Warszawski, Wydziaá Nauk Ekonomicznych, Warszawa 2001, s. 10.
7
P. Biaáynicki-Birula, Zmiany w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce. Perspektywa miĊdzynarodowa, Monografie: Prace Doktorskie Nr 4, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2006, s. 18.
8
V. Korporowicz, Ekologiczne uwarunkowania zdrowia, Monografie i Opracowania 456, Szkoáa Gáówna
Handlowa, Warszawa 1999, s. 56.
9
K. MiĞko-Iwanek, Zdrowie rodziny i opieka spoáeczna nad rodziną, [w:] L. Frąckiewicz (red.): Ochrona
zdrowia w Polsce, Akademia Ekonomiczna w Katowicach, Katowice 1991, s. 48.
10
I. Rudawska, Marketing w nowoczesnej opiece zdrowotnej. Wybrane aspekty, Rozprawy i Studia
T. 606, Uniwersytet SzczeciĔski, Szczecin 2005, s. 25-26.
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2. Znaczenie zdrowia w gospodarce

Zdrowie jest bardzo waĪne dla funkcjonowania czáowieka. W związku z tym
korzyĞci z niego páynące i niekorzyĞci spowodowane jego brakiem odczuwa nie
tylko zainteresowana jednostka, ale równieĪ jej otoczenie. W tym kontekĞcie brak
zdrowia przestaje byü wyáącznym problemem osoby dotkniĊtej chorobą, stając siĊ
sprawą bardziej powszechną. Wzbogacenie potencjaáu zdrowotnego czáonków spoáeczeĔstwa naleĪy traktowaü jako inwestycjĊ w kapitaá ludzki, który dziĊki korzystnym
wewnĊtrznym czynnikom gospodarowania przyczynia siĊ do rozwoju spoáeczno-gospodarczego (rysunek 1)11.
STYL ŻYCIA
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Rys. 1. SprzĊĪenia zwrotne miĊdzy kategorią zdrowia a rozwojem spoáeczno-gospodarczym
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: S. Perry, Virtuous Circles. Health and Economic Development, www.glam.
ac.uk/file_download/863

ZaleĪnoĞü miĊdzy poziomem zdrowia a wzrostem gospodarczym jest relacją
o charakterze dwustronnym. Z jednej strony zdrowie jest waĪnym czynnikiem rozwoju gospodarczego, z drugiej zaĞ wzrost gospodarczy wywiera znaczący, dodatni
wpáyw na poziom zdrowotnoĞci spoáeczeĔstwa12.
11

Ibidem, s. 17.
P. Biaáynicki-Birula, Wpáyw zdrowia na ksztaátowanie siĊ spoáecznego dobrobytu, http://www.e-gap.
pl, 11.04.2008, s. 1.
12

ROLA ZDROWIA WE WZROĝCIE GOSPODARCZYM

11

Rozpatrując kwestie relacji miĊdzy zdrowiem a wzrostem gospodarczym, szczególną uwagĊ naleĪy zwróciü na zagadnienie zdrowia w aspekcie jego wpáywu na
jakoĞü i wielkoĞü kapitaáu ludzkiego. Dla poszczególnych jednostek zdrowie warunkuje
moĪliwoĞü osobistego rozwoju i zapewnienia bezpieczeĔstwa ekonomicznego. Wraz
z edukacją stanowi ono podstawĊ kapitaáu ludzkiego, decydującego o ekonomicznej
produktywnoĞci jednostki. Jest takĪe czynnikiem determinującym wysoką wydajnoĞü
pracy, efektywne uczenie siĊ oraz rozwój fizyczny, emocjonalny i intelektualny czáowieka. Tym samym wpáywa ono na wzrost aktywnoĞci jednostek w wielu wymiarach:
gospodarczym, spoáecznym, zawodowym itp., oddziaáując w ostatecznym wymiarze
na ogólny poziom gospodarczej aktywnoĞci danego spoáeczeĔstwa. Ponadto zdrowie
pozytywnie wpáywa na wzrost gospodarczy, poprzez poprawĊ jakoĞci Ğwiadczonej
pracy oraz wzrost wydajnoĞci zatrudnionych w skali caáej gospodarki13.
Kapitaá ludzki jest to suma umiejĊtnoĞci, talentu, wiedzy i zdrowia czáowieka. Jest
to zasób, który jest Ĩródáem przyszáej satysfakcji czy teĪ zarobków14. Kapitaá ludzki
jako czĊĞü skáadowa czáowieka ujawnia siĊ w zdrowiu. Zdrowie jest niezbĊdnym
warunkiem korzystania z kapitaáu ludzkiego oraz ma wpáyw na jego jakoĞü i czas
wykorzystywania15.
Traktowanie zdrowia jako swego rodzaju zasobu kapitaáu ludzkiego staáo siĊ doĞü
popularne w literaturze ekonomicznej na przeáomie lat szeĞüdziesiątych i siedemdziesiątych. JuĪ A. Smith dostrzegá, Īe kaĪdy czáowiek moĪe byü traktowany jako forma
kapitaáu. UwaĪaá on, Īe umiejĊtnoĞci nabywane przez wszystkich obywateli kraju
moĪna uznaü za czĊĞü jego kapitaáu16.
Jednym z pionierów problematyki kapitaáu ludzkiego byá takĪe T. Schultz, który
stwierdziá, Īe duĪa czĊĞü konsumpcji moĪe byü uwaĪana za inwestycjĊ w kapitaá ludzki,
przykáadem czego są wydatki na szkolnictwo i zdrowie. Schultz argumentowaá, Īe
inwestycje w kapitaá ludzki są gáówną przyczyną wzrostu realnych zarobków na osobĊ17.
G. Becker wprowadziá pojĊcie inwestowania w kapitaá ludzki jako alokacjĊ zasobów, która wpáywa na przyszáe realne dochody. Rozumiaá przez to szkolnictwo,
zdobywanie doĞwiadczenia w pracy, opiekĊ medyczną, a takĪe zdobywanie informacji
na temat funkcjonowania systemu gospodarczego. Wymienione sposoby inwestowania w kapitaá ludzki róĪnią sie pod wzglĊdem ich wpáywu na zarobki i konsumpcjĊ.
Wszystkie jednak podnoszą fizyczne i psychiczne zdolnoĞci ludzi, zwiĊkszając w ten
sposób ich rzeczywiste dochody18.
13

P. Biaáynicki-Birula, Zmiany …, s. 38.
Cyt za: H. Butler, Legal environment of business, South-Western Publ. Co., Cincinnati 1987, s. 868
[w:] V. Korporowicz, op. cit., s. 60.
15
W. Tyc, op. cit., s. 133.
16
T. Schultz, Investment in Human Capital, “American Economic Review” 1961, No. 51, s. 1-17 cyt. za:
K. Cichy, Kapitaá ludzki w modelach i teorii wzrostu gospodarczego, Wydziaá Ekonomii, Studia Doktoranckie,
Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, PoznaĔ 2005.
17
Ibidem, s. 1-17.
18
G. Becker, Investment in Human Capital: A Theoretical Analysis, “Journal of Political Economy”
1962, No. 70, s. 9-49.
14
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B. Weisbrod w swojej pracy stwierdziá, Īe spoáeczeĔstwo zaczĊáo dostrzegaü, Īe
wzrost gospodarczy to nie tylko zmiany w maszynach, ale takĪe w ludziach. Inwestowanie w ludzi umoĪliwia wykorzystanie postĊpu technicznego i dalszy postĊp.
Rozwój medycyny sprawiá, Īe inwestowanie w edukacjĊ staáo sie bardziej opáacalne
dziĊki zwiĊkszeniu Ğredniej dáugoĞci Īycia. Z kolei inwestowanie w edukacjĊ rozszerza naszą wiedzĊ, co prowadzi do wzrostu produktywnoĞci i dalszego postĊpu
medycyny. Do wzrostu gospodarczego przyczynia sie wiĊc zarówno inwestowanie
w kapitaá fizyczny, jak i w kapitaá ludzki, do którego Weisbrod, podobnie jak Schultz
i Becker, zaliczaá przede wszystkim zdrowie i szkolnictwo19.
M. Grossman rozwija to podejĞcie i tworzy model popytu na dobro zwane
„dobrym zdrowiem”. Twierdzi, Īe zdrowie moĪe byü traktowane jako trwaáy zasób
kapitaáowy, który wytwarza pewien efekt, mianowicie „zdrowy czas”. Zasób ten
podlega deprecjacji w miarĊ upáywu czasu i moĪe byü powiĊkszony bądĨ odnawiany
przez odpowiednie nakáady20.
W latach 80. ubiegáego wieku upowszechniáy siĊ teorie wzrostu endogenicznego,
wedáug których, wzrost gospodarczy ma charakter przede wszystkim endogeniczny
i zaleĪy w gáównej mierze od dwóch czynników: innowacji i kapitaáu ludzkiego21.
Wedáug R. Lucasa, powiązanie miĊdzy kapitaáem ludzkim a stopą wzrostu
produktu gospodarki moĪe byü dwojakie. Z jednej strony, gdy kraje stają siĊ coraz
bogatsze, bĊdą prawdopodobnie „inwestowaü w czáowieka” – w lepsze jedzenie, lepsze
wyksztaácenie. Z drugiej strony, zdrowsi i lepiej wyksztaáceni ludzie bĊdą bardziej
produktywni, co w konsekwencji prowadzi do wiĊkszego dobrobytu22.
Wpáyw kapitaáu ludzkiego i zdrowia na wzrost gospodarczy przedstawia rysunek 2.
Wielu ekonomistów przeprowadza badania dotyczące wpáywu kapitaáu ludzkiego
na tempo wzrostu gospodarczego. Wedáug nich nie ma dobrej miary kapitaáu ludzkiego.
Wykorzystywane w analizach zmienne dotyczą zazwyczaj poziomu wyksztaácenia
albo poziomu zdrowia spoáeczeĔstwa. W ramach drugiej grupy wskaĨników, informujących o poziomie zdrowia spoáeczeĔstwa, testowane są gáównie takie zmienne, jak
Ğrednia dáugoĞü Īycia oraz ĞmiertelnoĞü dzieci. Oprócz powyĪszych, bezpoĞrednich
miar kapitaáu ludzkiego, niektórzy autorzy biorą pod uwagĊ takĪe wydatki paĔstwa
na ochronĊ zdrowia23.

19
B. Weisbrod, Education and Investment in Human Capital, “Journal of Political Economy” 1962, no.
70, s. 106-123.
20
M. Grossman, On the Concept of Health Capital and Demand for Health, “Journal of Political Economy” 1972, vol. 80, no 2, March/April, s. 224, cyt. za: S. R. DomaĔski, Kapitaá ludzki i wzrost gospodarczy,
PWN, Warszawa 1993, s. 25.
21
P. Biaáynicki-Birula, Zmiany…, s. 38.
22
Z. Szamrej, Ekonomia równowagi, „Wiedza i ĩycie”, 3/1996.
23
M. Próchniak, Czynniki wzrostu gospodarczego – wnioski z badaĔ empirycznych, „Ekonomista”,
2006, nr 3, s. 313.
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Polityka gospodarcza i instytucje rządowe
Zabezpieczenie dóbr publicznych

Kapitał ludzki
(edukacja, rozwój fizyczny i psychiczny)

Zdrowie

Technologia
(wiedza naukowa potrzebna do produkcji,
innowacje, import technologii z zagranicy)

Wzrost gospodarczy
(wyższy poziom PKB per
capita, wzrost PKB per
capita, redukcja stopy
ubóstwa)

Kapitał przedsiębiorstwa
(inwestycje w maszyny i urządzenia,
organizacja siły roboczej, klimat inwestycyjny,
zdolność do pozyskiwania kapitału i siły
roboczej)

Rys. 2. Wpáyw kapitaáu ludzkiego na wzrost gospodarczy
ħródáo: opracowanie wáasne na podstawie: J. D. Sachs, Macroeconomics and Health: Investing in health for economic
development. Report of the Commission on Macroeconomics and Health, World Health Organisation, Genewa, 2001, s. 26.

Z badaĔ przeprowadzonych przez A. Bhargava i jego wspóápracowników w 92
krajach w latach 1965-1990 wynika, Īe stan zdrowia ludnoĞci jest dodatnio skorelowany
ze wzrostem gospodarczym w krajach sáabo rozwiniĊtych (gáównie w paĔstwach centralnej Afryki, ale takĪe w Indiach). W paĔstwach tych 1% zmiana prawdopodobieĔstwa doĪycia 60. urodzin przez osoby 15-letnie, powoduje 0,05% wzrost gospodarczy.
Natomiast w krajach wysoko rozwiniĊtych, takich jak Francja, Szwajcaria, czy USA,
zaleĪnoĞü miĊdzy stanem zdrowia a wzrostem gospodarczym jest raczej ujemna24.
K. Gyimah-Brempong i M. Wilson badali wpáyw wydatków na ochronĊ zdrowia
i stopy ĞmiertelnoĞci niemowląt (jako miar kapitaáu ludzkiego) na wzrost gospodarczy w 21 krajach Afryki i 23 krajach OECD. Okazuje siĊ, Īe inwestycje w zdrowy kapitaá ludzki silnie i dodatnio wpáywają na tempo wzrostu gospodarczego
w obu grupach paĔstw. Okazuje siĊ, Īe 22% w krajach Afryki i 30% w krajach

24
A. Bhargava, D. T. Jamison, L. J. Lau, Ch. J. L. Murray, Modeling the effects of health on economic
growth, “Journal of Health Economics”, 20(2001), s. 438.
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OECD zmian we wzroĞcie gospodarczym moĪna przypisaü czynnikom związanym
ze zdrowiem25.
Do ciekawych wniosków w swoich badaniach doszli G. Ranis, F. Stewart i A. Ramirez. Przebadali oni 76 krajów rozwijających siĊ w latach 1960-1992. Wedáug
autorów zaleĪnoĞü przyczynowo-skutkowa miĊdzy kapitaáem ludzkim a wzrostem
gospodarczym jest dwustronna. Wpáyw kapitaáu ludzkiego na wzrost gospodarczy
nastĊpuje przez inwestycje i redystrybucjĊ dochodów. Natomiast wzrost gospodarczy
stymuluje rozwój kapitaáu ludzkiego przez wiĊksze wydatki publiczne na ochronĊ
zdrowia i edukacjĊ26.
Do podobnych wniosków w swoich badaniach doszedá N. Hatasa. Dowodziá, Īe
stan zdrowia mierzony przez oczekiwane lata Īycia wpáywa pozytywnie na wzrost
gospodarczy. Stan zdrowia ma takĪe poĞredni wpáyw na produktywnoĞü poprzez
wpáyw na edukacjĊ. Jest empirycznie dowiedzione, Īe poziom edukacji pozytywnie
wpáywa na wzrost gospodarczy, natomiast stan zdrowia pozytywnie wpáywa na
osiągniĊcia edukacyjne. Z analizy regresji wynika, Īe 80% oczekiwanej dáugoĞci
Īycia moĪemy wytáumaczyü takimi czynnikami, jak edukacja, poziom dochodów
i infrastruktura zdrowotna27.
JeĞli chodzi o poziom dochodów, to dziĊki nim moĪemy utrzymywaü siĊ w zdrowiu. DziĊki wyĪszym dochodom, spoáeczeĔstwo moĪe wiĊcej przeznaczaü na
ubezpieczenia zdrowotne i finansowanie ochrony zdrowia. JednoczeĞnie umoĪliwia
prowadzenie na szeroką skalĊ programów o charakterze profilaktycznym i edukacji
prozdrowotnej. Z drugiej strony, zdrowie jest niezbĊdnym warunkiem do osiągania wyĪszych dochodów. JeĪeli czáowiek jest chory, musi zwolniü tempo swojej
pracy, co ma odzwierciedlenie w spadku jego dochodów. Z mniejszymi dochodami nie jest w stanie wydaü odpowiednio duĪej kwoty na leczenie. I tu powstaje
báĊdne koáo28. Powiązania miĊdzy wyĪej wymienionymi zmiennymi przedstawia
rysunek 3. MoĪna stwierdziü, Īe zdrowie jest warunkiem koniecznym do rozwoju
gospodarczego.
Jak silnie postrzegane są związki zachodzące miĊdzy zdrowiem a gospodarką
i wzrostem, Ğwiadczy treĞü oficjalnych dokumentów w Unii Europejskiej. Wg koncepcji
WHO, zdrowie powinno byü postrzegane jako inwestycja, a nie wyáącznie wydatek.
Konieczne jest ukierunkowanie inwestowania w zdrowie zgodnie z zachodzącymi
przemianami strukturalnymi. PodstawĊ podejmowanych decyzji powinny stanowiü
wyniki analiz efektywnoĞci ekonomicznej inwestycji w zdrowie. Efekty zdrowotne,

25
K. Gyimah-Brempong, M. Wilson, Health human capital and economic growth in Sub-Saharan African
and OECD Countries, “The Quarterly Review of Economics and Finance”, 44(2004), s. 296.
26
G. Ranis, F. Stewart, A. Ramirez, Economic Growth and Human Development, “World Development”,
vol. 28, no. 2, 2000, s. 197.
27
N. Hatasa, Health and economic development: a cross-national empirical analysis, “Journal of National
Institute of Public Health”, 50(3), 2001, s. 177.
28
Ibidem, s. 177.
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zdaniem ekspertów, mogą staü siĊ elementem wartoĞci dodanej w gospodarce narodowej29.

Inwestycje

Jakość pracy: wydajność

Ilość pracy: siła robocza,
populacja

Poziom dochodów

Wzrost gospodarczy

Edukacja: poziom oświaty

Stopa rekrutacji: szkoły
podstawowe i szkoły średnie

Zdrowie: oczekiwane lata życia

Jakość edukacji: liczba
uczniów przypadających na
nauczyciela

Infrastruktura związana ze
zdrowiem: bezpieczeństwo
wodne, liczba
zaszczepionych dzieci, liczba
lekarzy

Rys. 3. ZaleĪnoĞü miĊdzy kapitaáem ludzkim a wzrostem gospodarczym wedáug N. Hatasa
ħródáo: N. Hatasa, Health and economic development: a cross-national empirical analysis, “Journal of National Institute
of Public Health”, 50(3), 2001, s. 173.

Podsumowując, moĪna stwierdziü, aby inwestycje w zdrowie przyniosáy zamierzone efekty, naleĪy zapewniü odpowiednią politykĊ zdrowotną. Natomiast planowanie, podejmowanie decyzji, wdraĪanie i monitorowanie, czyli caáy system opieki
zdrowotnej, zaleĪy od personelu i kadry zarządzającej w sektorze opieki zdrowotnej.
Najbardziej kluczową inwestycją jest rozwój zdolnoĞci i kompetencji czáowieka.
Inwestowanie w opiekĊ zdrowotną pozytywnie wpáywa na zdrowie i wzrost
gospodarczy. Aby inwestycja przyniosáa zamierzone skutki, powinna byü skuteczna,
dostosowana do wymogów spoáeczeĔstwa. Oprócz tego taka inwestycja wymaga odpowiedniej kadry zarządzającej, narzĊdzi i instytucji, czyli odpowiedniego systemu
opieki zdrowotnej.

29
Investment for health: a discussion on the role of economic and social determinants, Studies on social
and economic determinants of population health, WHO, Geneva, nr 1, 2000 za: I. Rydlewska-Liszkowska,
Podstawy ekonomiki zdrowia. Wybrane zagadnienia ekonomiczne ochrony zdrowia w miejscu pracy, Instytut
Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera, àódĨ 2006, s. 21-22.
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The role of health in economic growth
The relation between health and economic growth has been the subject of numerous theoretical as
well as empirical analyses. Based on the literature used in the article, it could be concluded that health
generally positively influences economic growth.

