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Wstęp
Zadaniem nauki jest poszukiwanie racjonalnych rozwiązań dla cywilizacyjnych wyzwań współczesnego świata. Jednym z takich kluczowych wyzwań jest także rozwój
zrównoważony. Idea zrównoważonego rozwoju jest niezwykle obiecująca, ale z całą
pewnością wymaga ogromnego zaangażowania ekonomistów. Nauki ekonomiczne,
a w tym dyscyplina nauki „finanse”, podejmują to wyzwanie. Wiele badań, spotkań,
konferencji i publikacji służy naukowej analizie oraz praktycznej implementacji zasad zrównoważonego rozwoju we współczesnej gospodarce w zakresie finansów
i rachunkowości.
Proces naukowego opracowywania problemu trwa, a społeczna ewolucja biznesu dostarcza ambitnych tematów badawczych. Po latach pracy możemy wskazać
zarówno na konkretne sukcesy, jak też i na wiele wątpliwości w zakresie koncepcji
zrównoważonych finansów. Materialnym dowodem naukowego wkładu w poszerzanie wiedzy są publikacje. Znaczna część aktualnego dorobku naukowego dyscypliny „finanse” dotycząca zrównoważonego rozwoju jest już od lat regularnie
prezentowana w Pracach Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
Kontynuujemy ten cykl opracowań.
W niniejszym tomie zebraliśmy wyselekcjonowane artykuły autorów z wielu
uznanych ośrodków naukowych w Polsce. Ich tematyka skoncentrowana jest na zagadnieniach finansów i zrównoważonego rozwoju. Przedstawiono w nich doskonałe
rozważania teoretyczne oraz konkretne przykłady z praktyki gospodarczej. Każdy
artykuł stanowi inspirujący materiał naukowy.
Szczególne podziękowania należą się nie tylko Autorom, ale także Recenzentom, którzy podjęli trud oceny nadesłanych materiałów. Jako redaktorzy tomu wraz
z Autorami i Recenzentami mamy nadzieję, że poprzez publikację naszego wspólnego dzieła wnosimy istotny wkład w naukowe opracowanie problematyki finansowania zrównoważonego rozwoju.
Leszek Dziawgo, Leszek Patrzałek
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ALTRUIZM A ODPORNOŚĆ FINANSOWA
GOSPODARSTW DOMOWYCH
ALTRUISM VS. FINANCIAL RESILIENCE
OF HOUSEHOLDS
DOI: 10.15611/pn.2016.437.39
JEL Classification: D10, D14, D64
Streszczenie: W artykule została sformułowana hipoteza badawcza: altruizm wzmacnia odporność finansową gospodarstw domowych, a tym samym zmniejsza ich podatność na wykluczenie finansowe. Jej weryfikacja stała się możliwa dzięki realizacji celów artykułu, którymi są: zdiagnozowanie motywów udzielania pożyczek rodzinnych oraz ukazanie znaczenia
zachowań altruistycznych dla kreowania odporności finansowej gospodarstw domowych.
Wykorzystane metody badawcze to: krytyczna analiza literatury przedmiotu, metody statystyczne, sondaż diagnostyczny. Dane empiryczne pochodzą z ogólnopolskich badań ankietowych zrealizowanych w maju 2015 i styczniu 2016 r. Przeprowadzone analizy pozwoliły
pozytywnie zweryfikować postawioną hipotezę badawczą.
Słowa kluczowe: altruizm, finanse osobiste, odporność finansowa, wykluczenie finansowe,
zrównoważony rozwój.
Summary: The article presents the research hypothesis – altruism which strengthens the financial resilience of households and thus reduces their vulnerability to financial exclusion.
Its verification was possible as the result of the article’s purposes realization, i.e.: diagnosing
the motives underlying granting family loans and presenting the importance of altruistic attitudes in creating the financial resilience of households. The following research methods were
applied: critical analysis of the subject literature, statistical methods and a diagnostic survey.
The empirical data originate from the nationwide surveys carried out in May 2015 and in
January 2016. The conducted analyses allowed for the positive verification of the presented
research hypothesis.
Keywords: altruism, personal finance, financial resilience, financial exclusion, sustainable
development.
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Altruista to człowiek, który myśli o innych,
nie zapominając o sobie.
Albert Camus

1. Wstęp
Koncepcja zrównoważonego i trwałego rozwoju (sustainable development) definiowana jest w literaturze przedmiotu jako „dążenie do zapewnienia wszystkim żyjącym
obecnie ludziom i przyszłym pokoleniom dostatecznie wysokich standardów ekologicznych, ekonomicznych i społeczno-kulturowych w granicach tolerancji natury
przez wprowadzenie w życie zasady sprawiedliwości wewnątrz- i międzypokoleniowej” [Rogall 2010]. Zakłada ona walkę z różnymi nierównościami społecznymi,
w tym z nierównościami w dostępie do niezbędnych produktów i usług bankowych
w odpowiedniej dla konsumentów formie, czyli z tzw. wykluczeniem finansowym.
Zjawisko to stanowi jeden z istotniejszych finansowych aspektów zrównoważonego rozwoju, a tym samym wpisuje się w nurt dyskusji nad wpływem paradygmatu
zrównoważonego rozwoju na kształt nauk o finansach [Borys 2012].
Ekonomia zrównoważonego rozwoju przedstawia własny model człowieka –
homo cooperativus, którego przeciwstawia klasycznemu homo oeconomicus. Nowy
obraz za cechy właściwe jednostce ludzkiej uznaje ograniczoną racjonalność, uczciwość i wzajemność, odzwierciedla ponadto zdolność człowieka do współpracy, bez
wykluczania dążenia przez niego do własnego interesu, do empatii, jak również
wskazuje na istnienie potrzeby realizacji uznawanych wartości. Człowiek ma skłonność do działania interesownego, ale i zdolność do postępowania zgodnie z ideałami
altruizmu i poświęcenia [Rogall 2010].
Zachowania altruistyczne, analizowane z punktu widzenia wielokierunkowych
transferów finansowych zachodzących w rodzinach, stały się tematem rozważań prowadzonych w niniejszym opracowaniu. Sformułowana hipoteza badawcza brzmi:
altruizm wzmacnia odporność finansową gospodarstw domowych, a tym samym
zmniejsza ich podatność na wykluczenie finansowe. Weryfikacja tak postawionej
hipotezy stała się możliwa dzięki realizacji celów artykułu, którymi są: zdiagnozowanie podstawowych motywów udzielania pożyczek rodzinnych oraz ukazanie znaczenia zachowań altruistycznych dla kreowania odporności finansowej gospodarstw
domowych.
Podstawowe metody badawcze wykorzystane w pracy to: krytyczna analiza literatury przedmiotu, metody statystyczne oraz metoda sondażu diagnostycznego.
Niezbędne do dokonania analiz dane empiryczne pochodzą z dwóch ogólnopolskich
badań ankietowych zrealizowanych przez autorkę we współpracy z Agencją Badań
Rynku i Opinii SW Research w maju 2015 i styczniu 2016 r.
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2. Altruizm jako zachowanie społeczne
w koncepcji zrównoważonego rozwoju
Istotnym elementem współczesnej rzeczywistości społecznej i gospodarczej są
transfery wewnątrz- i międzypokoleniowe, które występują zarówno w skali społeczeństwa (skala makro), jak i poszczególnych rodzin (sala mikro). Rozwój gospodarki, a także zmiany zachodzące w funkcjonowaniu gospodarstw domowych
i społeczeństwa sprawiają, że natura, motywy oraz konsekwencje tych transferów
zmieniają się. Zgodnie z założeniami koncepcji zrównoważonego rozwoju przypisuje się im istotną rolę w sprawiedliwej alokacji zasobów w gospodarce.
Gwarantem realizacji zasady sprawiedliwości, inspirowanej teorią sprawiedliwości J. Rawlsa [1971] oraz teorią zapewniania szans samorealizacji A. Sena
[1999], jest człowiek. H. Rogall zauważa, że neoklasyczny obraz homo oeconomicus
niejako zwalnia człowieka z konieczności dokonywania wyborów między moralnie
dobrymi i złymi zachowaniami, między wspólną korzyścią a własnym interesem.
Nie zawiera on zobowiązania do odpowiedzialności ani za współczesne pokolenia,
tzw. współświat (niem. Mitwelt), ani za przyszłe generacje. Czysty egoizm nie jest
uznawany za niemoralny, wręcz przeciwnie – zyskuje akceptację społeczną [Rogall
2010]. Z kolei nowy model człowieka zaproponowany przez ekonomistów zrównoważonego rozwoju, zwany homo cooperativus, nie stroni od działania interesownego, ale jego zachowania cechuje również poświęcenie i altruizm.
Według definicji W. Kopalińskiego [1978] altruizm to bezinteresowna troska
o dobro innych ludzi, niekierująca się interesem własnym, sobkostwem, egoizmem.
Z psychologicznego punktu widzenia zachowanie altruistyczne musi być dobrowolne i przynosić korzyść innym, nie powinno towarzyszyć mu oczekiwanie nagrody
i należałoby je traktować jako cel sam w sobie [Buss 2001].
Biblijnym pierwowzorem postawy altruistycznej jest opowieść o miłosiernym
Samarytaninie. Chrześcijańska interpretacja tego zachowania jest zgodna z ideą tzw.
altruizmu czystego [Łukaszyński 2012], polegającego na poświęceniu czegoś, np.
czasu, energii, pieniędzy, własności, dla kogoś innego, bez oczekiwania na rekompensatę bezpośrednią czy pośrednią (np. zdobycie uznania za owo poświęcenie).
W ewolucjonistycznych wyjaśnieniach zachowań prospołecznych czysty altruizm praktycznie nie ma miejsca. Co więcej, ewolucjoniści dowodzą, że naturalnym
motywem ludzkich zachowań jest egoizm, tylko ukryty pod postacią altruizmu
krewniaczego lub altruizmu odwzajemnionego [Łukaszyński 2012].
Amerykański biolog i ewolucjonista G.C. Williams dowodził, że przypadki zachowań interpretowane jako przejawy altruizmu, czyli poświęcania się dla innych,
są w rzeczywistości motywowane egoistycznie, a ich celem faktycznym jest przekazanie własnych genów [Williams 1966]. Z kolei antropolog i genetyk matematyczny W.D. Hamilton [1972] zaproponował koncepcję zwaną altruizmem krewniaczym oraz regułę Hamiltona. Według niego i niektórych ewolucjonistów, np.
R. Dawkinsa, altruistyczne zachowania organizmów wynikają z egoizmu genów,
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które korzystają na tym, że pewne jednostki poświęcają się dla innych z nimi spokrewnionych, ponieważ przez takie działanie w populacji pozostaje większa pula genów. Z tego powodu zachowania altruistyczne częściej występują wobec jednostek
z sobą spokrewnionych, posiadających większą liczbę wspólnych genów [Zarosa
2012]. Ludzie chętniej udzielają wsparcia, w tym finansowego, członkom rodziny
niż znajomym czy obcym.
Druga z przedstawionych form altruizmu to altruizm odwzajemniony. Pojęcie
to wprowadził do literatury wybitny ewolucjonista R.L. Trivers [1971], badając motywy wzajemnej pomocy w środowisku niespokrewnionych jednostek. Zakłada on,
że pomaganie innym osobnikom własnego gatunku jest korzystne dla pomagającego, o ile jest ono odwzajemniane. Dzięki temu osobnik pomagający dysponuje
zwiększonymi zasobami pożyczonymi od innych. Innymi słowy, altruizm odwzajemniony polega na dokonywaniu aktów altruizmu w sytuacjach, w których prawdopodobieństwo odwzajemnienia pomocy (przez jednostkę) i prawdopodobieństwo
potrzeby pomocy w przyszłości jest stosunkowo duże: „ja pomogę mu teraz, a gdy
będę potrzebować pomocy, to on pomoże mi”. Podmioty, które radzą sobie same
i nie spodziewają się sytuacji, w której będą potrzebować pomocy, nie będą skłonne
do altruizmu. Przykłady takiego zachowania często spotyka się w codziennym życiu, kiedy osoba oddaje innym przysługi w nadziei, że oni kiedyś odwdzięczą się jej
tym samym. Trudno byłoby to nazwać altruizmem, gdyby nie to, że przy odroczonej
„zapłacie” pojawia się element niepewności. Ten, kto wyświadcza przysługę, nie
wie, czy ten drugi go nie zawiedzie i w przyszłości nie odmówi pomocy.
Altruizm odwzajemniony występuje, gdy zachodzą określone warunki. Po
pierwsze, środowisko, w którym następuje akt altruizmu, musi być na tyle małe, aby
sprzyjało wymianie przysług [Śliwak 1999]. Rodzina doskonale to założenie spełnia. Po drugie, altruista musi posiadać wystarczająco długi cień przyszłości, czyli
psychologiczną perspektywę długiego życia. Dzięki niej odwzajemnienie przysługi
może być odłożone na późniejszy czas.

3. Istota, diagnoza oraz źródła odporności finansowej
W literaturze przedmiotu z obszaru nauk społecznych i ekonomicznych pojęcie odporności (łac. resistere) zostało zdefiniowane jako „zdolność podejmowania działań
koniecznych do minimalizowania szkodliwych skutków wydarzeń i mobilizowania
zasobów przyspieszających powrót do równowagi” [Bishop i in. 2009]. Odporność
finansowa (financial resilience) zaś to deklarowana, uprawdopodobniona zdolność
gospodarstw domowych do przetrwania szoków finansowych, możliwość pozyskania środków pieniężnych na nieprzewidziane wydatki. Odnosi się ją w głównej
mierze do wydarzeń nagłych, generujących potrzeby finansowe w krótkim okresie,
np. nieszczęśliwy wypadek, kradzież, choroba, chwilowy spadek dochodów. Natomiast w kontekście umiejętności poradzenia sobie z problemami finansowymi
o charakterze średnio- i długookresowym, wywołanymi przez takie okoliczności,
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jak: utrata pracy, niepełnosprawność, pożar domu, przejście na emeryturę, mówi się
o bezpieczeństwie finansowym (financial security) gospodarstwa domowego. Rzeczywista zdolność do pozyskania środków pieniężnych w różnych sytuacjach, będąca pochodną właściwego zarządzania finansami osobistymi, pozwala osiągnąć niezależność finansową. Daje to poczucie pewności funkcjonowania podmiotu, stwarza
szansę na jego rozwój i zmniejsza prawdopodobieństwo nadmiernego zadłużenia
czy wykluczenia finansowego.
Bank Światowy w raporcie z 2015 r. opublikował wyniki badania poziomu odporności finansowej gospodarstw domowych z ponad 140 krajów, w tym Polski
[Demirguc-Kunt i in. 2015]. Dowodzą one, że ok. 65% Polaków z bardzo dużym
prawdopodobieństwem miałoby możliwość pozyskania środków pieniężnych na
niespodziewane wydatki, które musieliby ponieść w następnym miesiącu. Kwota ta
została zrelatywizowana i ustalona na poziomie jednej dwudziestej dochodu narodowego brutto per capita w walucie lokalnej. Niestety, 16% respondentów z Polski
zadeklarowało, że miałoby trudności ze sfinansowaniem nagłego wydatku w przedstawionej wysokości, absolutnie nie byłoby to możliwe w przypadku 15% Polaków.
Bardzo ważne dla istoty finansowej odporności gospodarstw domowych jest
rozpoznanie, z jakich źródeł pozyskują one środki na pokrycie niespodziewanych
wydatków. W tym celu w maju 2015 r. we współpracy z Agencją Badań Rynku
i Opinii SW Research przeprowadzono badanie własne, w trakcie którego do reprezentatywnej próbki 800 Polaków skierowano następujące pytanie: „Wyobraź sobie sytuację, w której niezbędny Ci do wykonywania pracy zarobkowej samochód
uległ kolizji i wymaga natychmiastowej naprawy. Koszt naprawy samochodu jest
równy Twojemu miesięcznemu wynagrodzeniu. Skąd weźmiesz środki na naprawę
samochodu?” Ankietowani spośród siedmiu źródeł finansowania nieprzewidzianych
wydatków wybierali te, z których skorzystaliby w pierwszej kolejności. Były to kolejno według częstości wskazań: oszczędności (32,1%), pożyczka u krewnych lub
znajomych (23,7%), polisa ubezpieczeniowa autocasco (21,8%), kredyt bankowy
(12,9%), sprzedaż uszkodzonego mienia i zakup pojazdu używanego o niższej wartości (3,4%), pożyczka gotówkowa w firmie pożyczkowej (2,7%), zaliczka a konto
przyszłego wynagrodzenia u pracodawcy (2,5%). Wysoki odsetek (ok. 25%) respondentów zadeklarował, że skorzystałby z pomocy finansowej udzielonej przez najbliższych, co dowodzi, że rodzina stanowi bardzo ważny element wsparcia w sytuacjach kryzysowych, należy jej przypisać znaczącą rolę we wzmacnianiu odporności
finansowej gospodarstw domowych, a tym samym ich inkluzji finansowej.

4. Motywy udzielania pożyczek rodzinnych
w świetle badań własnych
Francuscy naukowcy D. Kessler, A. Masson i P. Pestieau pożyczki rodzinne klasyfikują do prywatnych, dobrowolnych, wewnątrzrodzinnych transferów materialnych
[Szukalski 2002]. Przy czym przepływ, transfer został przez nich zdefiniowany jako
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przekazywanie jakichś określonych zasobów przez jedną jednostkę/grupę innej jednostce/grupie. Jeśli wymienione podmioty są z sobą spokrewnione, można mówić
o przepływach wewnątrzrodzinnych. Warto jednak podkreślić, że termin rodzina został tu użyty w szerszym znaczeniu i obejmuje cztery stopnie pokrewieństwa [Szukalski 2002]:
1. związki międzypokoleniowe, utworzone w ramach łańcucha genealogicznego;
2. związki równoległe, dotyczące rodzeństwa i innych krewnych w podobnym
wieku;
3. związki wynikające z zawarcia małżeństwa, tj. związki międzypokoleniowe
i równoległe w ramach rodziny współmałżonka;
4. związki quasi-rodzinne wynikające z więzów przyjaźni, wspólnego wychowywania się lub też kumoterstwa.
W ujęciu przedmiotowym wśród ekonomicznych przepływów wewnątrzrodzinnych wyróżnia się następujące rodzaje transferów: „dary czasu”, tj. wszelkiego rodzaju usługi świadczone członkom rodziny (opieka nad dziećmi i wnukami, opieka
nad osobami chorymi i niepełnosprawnymi, pomoc przy remoncie mieszkania itp.);
„dary przestrzeni”, tj. udostępnianie krewnym posiadanych zasobów mieszkaniowych na zasadach innych niż rynkowe; przepływy materialne (dary rzeczowe i finansowe, nieoprocentowane pożyczki, spadki). Wszystkie wymienione formy mają
wpisane w swoją naturę oddziaływanie na poziom użyteczności i ponoszenie kosztów [Michoń 2012].
Transfery pieniężne przyjmują dwie formy: inter vivos (między osobami żywymi) oraz post mortem (zasoby przekazywane pośmiertnie w formie spadków) [Szukalski 2002]. Pierwsze z wymienionych, oprócz formy bezzwrotnej (dary), mogą
przybrać także formę zwrotną (pożyczki).
Na zlecenie firmy Blue Media w sierpniu 2015 r. przeprowadzone zostały przez
ICAN Reaserch badania opinii publicznej „Jak Polacy pożyczają pieniądze”. Ich
wyniki dowodzą, że 42% spośród 1000 ankietowanych pożycza od rodziny i to
w głównej mierze na bieżące wydatki – 72% wskazań [Jak Polacy… 2015]. Najczęściej wartość pożyczki mieści się w przedziale od 101 zł do 1000 zł. Wśród cech
charakterystycznych pożyczek rodzinnych należy wymienić: po pierwsze brak formalności, aż 95% umów nie przybiera formy pisemnej, po drugie tylko 36% respondentów zadeklarowało, że zawsze oddaje dług w terminie, reszta albo się spóźnia
(57%), albo wręcz nie oddaje pożyczonych pieniędzy (1%). Pomimo to połowa pożyczkodawców nie upomina się o zwrot długu, nie nakłada kar na dłużnika, co jest
standardem w bankach czy firmach pożyczkowych. Dodając do przedstawionych
cech pożyczek rodzinnych fakt, iż są one w zdecydowanej większości bezkosztowe,
trudno się dziwić, że ludzie chętnie korzystają z tego źródła finansowania.
Wielce interesujące wydaje się jednak rozpoznanie motywów, jakimi kierują
się członkowie rodziny, decydując się wystąpić w roli pożyczkodawcy. W tym celu
przeprowadzono w styczniu 2016 r. metodą CAWI (Computer-Assisted Web Interview) badania własne na reprezentatywnej próbie 1000 Polaków (otrzymane wyniki
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skorygowano wagami analitycznymi do populacji mieszkańców Polski w wieku 1865 zapewniającymi reprezentatywność ze względu na płeć, kategorie wiekowe, klasę
wielkości miejsca zamieszkania oraz wykształcenie). Wpierw zapytano ankietowanych: „Czy w ubiegłym roku pożyczałeś/łaś pieniądze członkom swojej dalszej lub
bliższej rodziny?”. Odpowiedzi twierdzącej udzieliło 73% badanych. Ich wszystkich
w drugim pytaniu poproszono o wskazanie maksymalnie 3 motywów, którymi kierowali się, udzielając pożyczki rodzinnej. Uzyskane odpowiedzi przedstawia rys. 1.
Pożyczam pieniądze swoim krewnym, bo…
liczę, że w przyszłości pożyczkobiorca mi się
odwzajemni

24,1

kiedyś ja od nich pożyczyłem, więc jest okazja by
się zrewanżować

33,4

wiem, co czuje pożyczkobiorca, kiedyś byłem/am
w podobnej sytuacji

34,1

nie potrafię odmówić im pomocy

42,9

uważam, że więzy krwi zobowiązują mnie to tego

42,3

wtedy czuję się lepszym rodzicem, dziadkiem,
synem, córką, bratem, teściową itp.

21,9

stać mnie, a pomoc jest powinnością
moralną/religijną każdego człowieka

18,2

liczę na korzyści finansowe (odsetki) lub
niefinansowe (np. prezent)

3,7
1,3

inny powód

0

10

20

30

40

50

Rys. 1. Motywy, jakimi kierują się Polacy, udzielając pożyczek członkom swojej rodziny (w %)
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety.

Z przeprowadzonych badań własnych wynika, że ankietowani decydują się
udzielić pożyczki członkom swojej rodziny z różnych pobudek. Wśród nich znalazły się m.in.: brak asertywności (43% wskazań), empatia (34%), wdzięczność
(33%), egoizm (26%) czy altruizm (66,4%). Zachowania altruistyczne ujawniają
się w dwóch odpowiedziach. Ponad 42% respondentów zadeklarowało, iż pożycza
pieniądze krewnym, ponieważ uważa, że więzy krwi ich do tego zobowiązują. Taka
motywacja nawiązuje do altruizmu krewniaczego. Zgodnie z poglądem G.S. Beckera rodzice inwestują w jakość swoich dzieci, gdyż od tego zależy ich własna uży-
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teczność [Becker 1993]. Wielu osobom trudno wyobrazić sobie sytuację, w której
rodzic, pomimo iż stać go na pomoc finansową, odmawia jej swoim dzieciom. Silną potrzebę pomagania najbliższym wśród osób starszych wykorzystują przestępcy,
okradając seniorów metodą „na wnuczka”.
Odpowiedzi: „pomagam finansowo członkom swojej rodziny, bo liczę, że
w przyszłości pożyczkobiorca mi się odwzajemni”, udzieliło 24,1% ankietowanej
populacji. Takie zachowanie to przykład altruizmu odwzajemnionego. Prawdopodobieństwo rekompensaty w przyszłości jest bardzo duże, o czym świadczy choćby to,
że ponad jedna trzecia respondentów pożycza krewnym, bo chce się zrewanżować
za pomoc finansową otrzymaną w przeszłości (rys. 1), czyli poczuwa się do spłaty
długu wdzięczności.

5. Zakończenie
Gotowość niesienia pomocy i faktyczne udzielanie jej komuś będącemu w potrzebie
należy do fundamentalnych norm moralnych. Postawa ta przejawia się w różnych
formach intensywności: od bezinteresownej i wyrażanej czynnie pomocy oraz troski
o dobro drugiego człowieka bez liczenia na odwzajemnienie się, poprzez pomoc interesowną niewymagającą rezygnacji z własnej korzyści, aż do niechęci udzielania
pomocy innym lub całkowitego braku gotowości do takich świadczeń.
Około 73% Polaków w 2015 r. pożyczyło pieniądze członkom swojej dalszej lub
bliższej rodziny, a głównym motywem ich postępowania okazał się altruizm (66%
wskazań). I choć nie miał on czystego charakteru, lecz przybrał formę altruizmu
krewniaczego lub odwzajemnionego, sprawił, że osoba w potrzebie rzeczywiście
otrzymała wsparcie finansowe. Należy podkreślić, że pożyczki od rodziny i znajomych stanowią drugie pod względem popularności (23,7%) źródło finansowania nieprzewidzianych wydatków Polaków. Wobec tego można je uznać za bardzo
ważny instrument kreowania odporności finansowej gospodarstw domowych, która
zwiększa ich zdolność do przetrwania szoków finansowych. Daje to poczucie pewności funkcjonowania podmiotu, stwarza szansę na jego rozwój i zmniejsza prawdopodobieństwo nadmiernego zadłużenia czy wykluczenia finansowego, tym samym
wpisując się w realizację koncepcji zrównoważonego rozwoju.
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