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MŁODZI KONSUMENCI WOBEC SZAREJ STREFY
W POLSCE
YOUNG CONSUMERS TOWARDS THE SHADOW
ECONOMY IN POLAND
DOI: 10.15611/pn.2015.401.07
Streszczenie: Nieodłącznym komponentem współczesnych systemów ekonomicznych jest
funkcjonowanie szarej strefy. Zjawisko to jest jednak szkodliwe zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i społecznego. Celem artykułu jest ukazanie rozmiarów szarej strefy
w Polsce oraz zweryfikowanie zachowań młodych konsumentów wobec tego zjawiska. Celowi temu podporządkowano układ opracowania, które podzielono na dwie części. Część
pierwsza prezentuje teoretyczne rozważania na temat istoty szarej strefy oraz jej przyczyn.
Przedstawione zostały także jej przejawy oraz rezultaty dla gospodarki. Przybliżono również
rozmiar szarej strefy w Polsce. W drugiej części podjęto próbę analizy wybranych zachowań
młodych konsumentów wobec szarej strefy. Starano się także określić rolę nieformalnej gospodarki w zaspokajaniu potrzeb tychże konsumentów. W tym celu przedstawiono wyniki
badania ankietowego.
Słowa kluczowe: konsument, gospodarka nieformalna, szara strefa.
Summary: Shadow economy has existed almost always and everywhere. This phenomenon is
an important part of the economic life worldwide. However, this phenomenon is detrimental,
both economically and socially. This article aims to show the size of shadow economy in
Poland and to verify the behavior of young consumers towards this phenomenon. The first
part of the paper presents a theoretical reflection on the nature of shadow economy, its size,
causes and consequences. In the second part of the paper, there are presented results of the
survey on the behavior of young consumers with respect to be engaged in shadow economy
activities. This part also defines the role of the informal economy in meeting the needs of
young consumers.
Keywords: consumer, informal economy, shadow economy.
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Agnieszka Bretyn

1. Wstęp
Nieodłącznym komponentem współczesnych systemów ekonomicznych jest funkcjonowanie szarej strefy. Zjawisko to ma istotne znaczenie i dla gospodarki, i dla
społeczeństwa. Jest ono bowiem szkodliwe zarówno z punktu widzenia ekonomicznego, jak i społecznego. Szeroki zakres gospodarki nieformalnej występującej
w długim okresie powoduje, że społeczeństwo przyzwyczaja się do niej i nie wykazuje wobec niej żadnego znaczącego oporu.
Celem artykułu jest ukazanie rozmiarów szarej strefy w Polsce oraz zweryfikowanie zachowań młodych konsumentów wobec tego zjawiska. Celowi temu podporządkowano układ opracowania, które podzielono na dwie części. Część pierwsza
prezentuje teoretyczne rozważania na temat istoty szarej strefy oraz jej przyczyn.
Przedstawione zostały także jej przejawy oraz rezultaty dla gospodarki. Przybliżono również rozmiar szarej strefy w Polsce. W drugiej części podjęto próbę analizy
wybranych zachowań młodych konsumentów wobec tego zjawiska. Starano się także określić rolę nieformalnej gospodarki w zaspokajaniu potrzeb tychże konsumentów. W tym celu przedstawiono wyniki badania ankietowego.

2. Rozmiar, struktura i znaczenie szarej strefy w Polsce
Szara strefa istniała niemal od zawsze i wszędzie, a na pewno od czasu wprowadzenia przez państwo obowiązku wnoszenia danin. E. Janik [2010] zauważa, że na problem unikania opłat za dobra publiczne (problem „gapowicza”) zwrócił uwagę już
w starożytnej Grecji Demokryt (ok. 460–370 r. p.n.e.).
Analiza literatury przedmiotu na temat szarej strefy wskazuje na występowanie istotnych problemów terminologicznych. Badania tejże problematyki często
nastręczają wiele trudności, gdyż dotyczą działalności ukrywanej. Należy ponadto
zauważyć, iż analizy dotyczące tego zjawiska opierają się na różnych założeniach
metodologicznych czy też wykorzystują różnorodne metody i techniki badawcze.
M. Bochenek [2004] zauważa, iż ekspansja zjawiska, jakim jest szara strefa, znalazła odzwierciedlenie w rozwoju języka opisującego ten fenomen. W związku z tym
pojawiło się kilkadziesiąt synonimów szarej strefy, do których zalicza się pojęcia
takie jak m.in.: gospodarka ukryta, podziemna, równoległa, nieoficjalna, paralelna,
drugiego obiegu, gotówkowa, nocna i wiele innych [Janik 2010; Łapiński, Peterlik,
Wyżnikiewicz 2015].
B.S. Frey i F. Schneider [2000] zauważają, iż nie istnieje jedna definicja szarej
strefy, a jej wybór zależy od celu badania. Zgodnie z jedną z powszechnie stosowanych definicji na szarą strefę składają się wszystkie w danym czasie nierejestrowane
rodzaje działalności, które powinny być uwzględnione przy szacowaniu w produkcie krajowym brutto (PKB) [Schneider, Buehn, Montenegro 2010].
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W klasyfikacji Unii Europejskiej funkcjonuje określenie „gospodarka nieobserwowana” – rozumie się przez nią wartość działalności produkcyjnej, której nie można bezpośrednio obserwować, a którą zasadniczo ujmuje się w granicach produkcji
rachunków narodowych. Uwzględnia ona trzy podstawowe elementy [Dziennik
Urzędowy Unii Europejskiej z 26 czerwca 2013]:
•• działalność nielegalną, w przypadku której obie strony są dobrowolnymi partnerami transakcji gospodarczej,
•• działalność ukrytą, w przypadku której transakcje same w sobie nie są sprzeczne
z prawem, ale nie są zgłaszane w celu uniknięcia urzędowej kontroli,
•• działalność określaną jako „nieformalna”, zazwyczaj w sytuacji, gdy nie prowadzi się żadnych rejestrów.
Pierwszym elementem szarej strefy gospodarczej jest działalność nielegalna,
zabroniona przez prawo i w związku z tym ścigana jako przestępstwo bądź wykroczenie. Tym rodzajem aktywności gospodarczej zajmują się głównie nierejestrowane podmioty, jednak występują także przypadki uczestnictwa w działaniach
nielegalnych przez zarejestrowane i legalnie działające przedsiębiorstwa [Łapiński,
Peterlik, Wyżnikiewicz 2015].
Włączenie nielegalnej produkcji do rachunków narodowych w Polsce (oraz we
wszystkich pozostałych krajach Unii Europejskiej) nastąpiło w 2014 roku [Łapiński, Peterlik, Wyżnikiewicz 2014, s. 4; GUS 2014, s. 365]. Dwa pozostałe elementy
szarej strefy gospodarczej były już sukcesywnie włączane do szacunków PKB od
lat 90. XX wieku.
Drugim elementem szarej strefy jest ukryta działalność prowadzona przez oficjalnie zarejestrowane przedsiębiorstwa. Polega ona m.in. na zaniżaniu obrotów,
głównie celem obniżenia uciążliwości wynikających z opodatkowania, bądź ukrywaniu części produkcji dóbr lub usług.
Trzecim elementem szarej strefy jest nieformalna działalność gospodarcza, podejmowana głównie przez osoby fizyczne odpłatnie świadczące usługi na rzecz innych podmiotów (osób, przedsiębiorstw, instytucji).
Należy zauważyć, iż podobnie jak w przypadku kwestii definicyjnych, wśród
autorów zajmujących się badaniem szarej strefy nie ma również pełnej zgodności co
do jednoznacznych przyczyn funkcjonowania tej części gospodarki. Rozmiary tego
zjawiska zależą bowiem od wielu różnorodnych czynników.
F. Schneider i A. Buehn [2012, s. 5–7] do głównych determinant występowania
szarej strefy zaliczyli: wysokość obciążeń podatkowych i składek na ubezpieczenia
społeczne, regulacje, jakość instytucji, usługi sektora publicznego oraz moralność
podatkową. Z kolei S. Mateman i P. Renomy [2001, s. 73–75] zidentyfikowali trzy
typy czynników wpływających na funkcjonowanie szarej strefy: relacje rynkowe,
relacje instytucjonalne oraz cechy indywidualne.
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Tabela 1. Przyczyny występowania szarej strefy
Grupa przyczyn
Ekonomiczne

Instytucjonalne

Psychologiczne,
społeczne,
kulturowe

Opis
–– brak lub niewystarczające dochody pracujących,
–– brak legalnej pracy,
–– obawa przed utratą świadczeń w przypadku rejestracji umowy o pracę
(dotyczy np. rencistów i bezrobotnych),
–– obniżanie kosztów, aby sprostać konkurencji,
–– trudność w uzyskaniu kredytu bankowego;
–– wysokie podatki nakładane na pracę,
–– wysokie zasiłki dla bezrobotnych,
–– regulacje i elastyczność rynku pracy (np. łatwość zwalniania i zatrudniania,
płaca minimalna),
–– prawo i jego egzekwowanie,
–– nadmiar formalności administracyjnych,
–– niesprawność służb podatkowo-skarbowych;
–– społeczna moralność podatkowa (rozumiana jako społeczne przyzwolenie
na podejmowanie działalności nieformalnej),
–– poczucie bezkarności,
–– skłonność do podejmowania ryzyka.

Źródło: opracowanie własne [Kubiczek 2010, s. 362; Górka 2011, s. 55–56].
Tabela 2. Szacunki rozmiarów szarej strefy w tworzeniu PKB w Polsce w latach 2005–2012
w cenach bieżących
Wyszczególnienie
Szara strefa jako % PKB
–– w jednostkach zarejestrowanych
–– z tytułu wykonywania pracy
nierejestrowanej
Przemysł
Budownictwo
Handel i naprawa pojazdów samochodowych, zakwaterowanie
i gastronomia
Transport i gospodarka
magazynowa
Obsługa rynku nieruchomości
Pozostałe sekcje

2005
13,7

2006
13,7

2007
12,8

2008
12,8

2009
13,1

2010
12,8

2011
12,6

2012
14,5

9,5

9,7

9,2

9,3

9,5

9,5

9,4

11,2

4,2
1,3
2,1

4,0
1,4
2,1

3,6
1,3
2,3

3,5
1,1
2,0

3,5
1,3
2,2

3,3
1,3
2,2

3,2
1,1
2,4

3,3
1,4
2,6

5,5

5,4

5,1

5,3

5,7

5,8

5,7

6,2

0,7
1,8
2,3

0,7
1,9
2,2

0,4
1,9
1,8

0,4
1,4
1,6

1,0
1,3
1,6

0,8
1,1
1,6

0,6
1,3
1,5

0,7
1,8
1,8

Źródło: opracowanie własne [GUS 2010, s. 391; 2014, s. 369].

Wśród przyczyn funkcjonowania szarej strefy podkreśla się rosnącą ingerencję państwa w życie gospodarcze. Jednym z głównych czynników szarej strefy są,
zgodnie z wynikami badań, nadmierne regulacje w gospodarce [Łapiński, Peterlik,
Wyżnikiewicz 2015], które zmuszają najsłabsze podmioty gospodarcze do zaniżania obrotów i tym samym podatków lub do podejmowania pracy „na czarno”.
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Szara strefa jest istotnym elementem polskiej gospodarki. Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w latach 2005–20121 udział szarej gospodarki
w tworzeniu PKB kształtował się na poziomie około 13–14%. Szacunki rozmiarów
szarej strefy według GUS zaprezentowano w tabeli 2.
W analizowanym okresie największy wpływ na rozmiary produkcji w szarej
strefie miała nieewidencjonowana działalność gospodarcza prowadzona w zarejestrowanych podmiotach gospodarczych (ukrywanie części dochodów przez legalnie
funkcjonujące podmioty), która kształtowała się na poziomie około 9–11% PKB.
Największy udział w szarej strefie miały jednostki prowadzące działalność handlową oraz budowlaną. Należy zauważyć, iż w badanych latach udział szarej gospodarki z tytułu pracy nierejestrowanej uległ obniżeniu z 4,2% w 2008 roku do 3,3%
w 2012 roku. Wynagrodzenia osób fizycznych z tytułu wykonywania pracy nierejestrowanej stanowiły ponadto około jednej czwartej rozmiarów szarej gospodarki
w Polsce.
Nieco inne wyniki dotyczące szarej strefy prezentowane są przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (IBnGR). Szacunki w tym przypadku obejmują
większy zakres działalności, które są zaliczane do szarej strefy, niż ma to miejsce
w przypadku badań GUS. Dlatego też według badań IBnGR rozmiary szarej strefy
w Polsce są o kilka punktów procentowych wyższe niż obliczenia prezentowane
przez GUS. Według IBnGR w latach 2010–2014 udział szarej strefy w tworzeniu
PKB wyniósł odpowiednio: 21%, 20%, 21,1%, 19,9%, 19,5% [Łapiński, Peterlik,
Wyżnikiewicz 2014, s. 23; 2015, s. 22].
Należy również zauważyć, iż z kolei według Schneidera i Raczkowskiego [2013,
s. 12] rozmiar szarej gospodarki w Polsce w latach 2005–2012 był niemal dwukrotnie wyższy, niż wskazują dane GUS.
Wielu ekonomistów i analityków dostrzega zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki występowania szarej strefy. Najbardziej niekorzystne aspekty występowania szarej strefy sprowadzają się przede wszystkim do zakłócania mechanizmów
konkurencyjnych [Łapiński, Peterlik, Wyżnikiewicz 2015; Górka 2011], a także
zmniejszenia dochodów budżetowych, osłabienia dynamiki PKB z powodu niższej
wydajności pracy w tym sektorze oraz pogłębiania zjawisk patologicznych w procesach zarządzania i pracy. Do innych negatywnych skutków występowania szarej
strefy można zaliczyć [Górka 2011]:
•• zniekształcenie rzeczywistych procesów gospodarczych i obrazu kraju na rynkach zagranicznych,
•• zafałszowanie statystyki oraz wskaźników makroekonomicznych, przez co ocena warunków ekonomicznych i socjalnych gospodarstw domowych i przedsiębiorstw jest niewiarygodna,
•• spadek innowacyjności i międzynarodowej konkurencyjności gospodarki,
Oficjalne dane GUS odnoszące się do szarej strefy w PKB zostały opublikowane w 2014 r.,
a dotyczą roku 2012.
1
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•• zaniżanie składek na ubezpieczenia społeczne m.in. poprzez deklarowanie minimalnych płac, co ma wpływ na wyższe obciążenia podatkami i składkami ZUS
przedsiębiorstw zarejestrowanych,
•• zmniejszenie zasobów gospodarki oficjalnej i osłabienie efektywności funkcjonowania podmiotów zarejestrowanych, w tym ich konkurencyjności,
•• zwiększenie wydatków państwa na programy socjalne wynikające z udzielania
pomocy społecznej osobom ukrywającym swoje dochody,
•• obniżenie skłonności przedsiębiorstw do inwestowania, spadek zaufania do państwa,
•• utrata praw do emerytury przez pracujących na czarno,
•• utrata praw pracowniczych (prawa do urlopu, prawa do odszkodowania z tytułu
wypadku itp.),
•• zagrożenia epidemiologiczne i ekologiczne z powodu produkcji w warunkach
„na czarno” oraz przemytu,
•• straty przedsiębiorstw zarejestrowanych wynikające z podrabiania towarów oraz
straty twórców w wyniku nieprzestrzegania praw autorskich,
•• spadek konsumpcji towarów krajowych i wzrost bezrobocia w wyniku przemytu
z zagranicy,
•• wytwarzanie więzi przestępczych wśród przedsiębiorców i pracowników szarej
strefy oraz korumpowanie pracowników gospodarki oficjalnej.
Istotnym aspektem funkcjonowania szarej strefy jest również występowanie
trudnych do zmierzenia kosztów społecznych [Mróz 2004], do których należy przede
wszystkim degradacja norm moralnych oraz intensyfikacja patologii społecznych.
Szara strefa osłabia więzi społeczne, ponieważ sprzyja sytuacjom, w których wszyscy kierują się swoim własnym interesem, odrzucając solidarność [Kubiczek 2010].
Mimo bezdyskusyjnego negatywnego wpływu na gospodarkę, pewne aspekty
szarej strefy mają pozytywne strony. Do pozytywnych stron istnienia szarej strefy
zalicza się na ogół [Mróz 2004; 2009; Bednarski i in. (red.) 2008]:
•• stymulację popytu konsumpcyjnego dzięki uzyskiwaniu dodatkowych dochodów,
•• możliwość podniesienia poziomu życia konsumentów,
•• neutralizację skutków bezrobocia poprzez częściową absorpcję nadwyżki podaży pracy w sektorze oficjalnym,
•• redukcję kosztów w przedsiębiorstwach,
•• mobilizujące oddziaływanie presji konkurencyjnej na niezbyt elastyczne i mobilne przedsiębiorstwa sektora oficjalnego, co pośrednio przyczynia się do ożywienia i poprawy koniunktury gospodarczej,
•• szara strefa umożliwia aktywizację marginalnych zasobów pracy, stwarzając
możliwości zatrudnienia osobom o niższych kwalifikacjach oraz osobom, które
nie mogą lub nie chcą pracować w pełnym wymiarze czasu pracy,
•• nierejestrowana praca w szarej strefie stwarza bezrobotnym szansę uniknięcia
syndromu wykluczenia społecznego i daje możliwość podtrzymania umiejętności zawodowych.
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Wskazuje się również na następujące funkcje, jakie w systemie gospodarczym
spełnia nierejestrowana działalność ekonomiczna [Mróz 2004, s. 243; Bochenek
2004, s. 194–195]:
•• alokacyjna (economic lubricant),
•• stabilizacyjna (economic buffer),
•• redystrybucyjna (social mollifier).
Funkcja alokacyjna szarej strefy ułatwia prawidłowy przebieg procesów dostosowawczych w gospodarce. Nieoficjalna gospodarka umożliwia prowadzenie działalności w pewnych obszarach i sytuacjach, gdzie ta działalność nie mogłaby być
prowadzona w ramach oficjalnej gospodarki, na przykład zatrudnienie osób o niskich kwalifikacjach lub bez kwalifikacji, które nie miałyby szans na legalną pracę.
Funkcja stabilizacyjna przejawia się w amortyzowaniu przez szarą strefę wstrząsów
i perturbacji w sektorze oficjalnym, np. dając zatrudnienie osobom bezrobotnym.
Z kolei funkcja redystrybucyjna szarej strefy sprzyja wyrównywaniu nieuzasadnionych dysproporcji w opłacaniu różnych rodzajów pracy i łagodzi występujące na
tym tle konflikty i napięcia społeczne.

3. Zachowania młodych konsumentów wobec szarej strefy
w Polsce
Jak wskazują wyniki badań dotyczących rozmiaru szarej strefy w Polsce, wciąż
niemała część społeczeństwa nie podejmuje refleksji nad aspektami etycznymi
w relacjach podmiot gospodarczy – konsument – państwo. Można przypuszczać, iż
zwłaszcza wiele osób starszego pokolenia, wychowanego w ustroju socjalistycznym, nie zastanawia się szczególnie nad tymi kwestiami. Edukacja tej części społeczeństwa jest dosyć utrudniona, ponieważ w większości są to ludzie na emeryturze,
rozproszeni i niechętni wszelkim proponowanym ideom. Dlatego zdecydowano, że
badania zostaną przeprowadzone wśród młodych konsumentów, a więc grupy społecznej, która zna mechanizmy działania współczesnej gospodarki, ponieważ wychowała się w warunkach demokracji i liberalnej gospodarki rynkowej, i która wydaje się bardziej pewna swojej pozycji i praw konsumenta oraz otwarta na edukację.
W celu dokonania analizy i oceny wybranych aspektów zachowań młodych
konsumentów wobec zjawiska szarej strefy, w okresie styczeń–luty 2015 roku na
grupie młodych konsumentów województwa zachodniopomorskiego przeprowadzono badanie ankietowe. Badaniem objęto 350 osób w wieku 19–35 lat2. W grupie
badanych 58% stanowiły kobiety, 42% mężczyźni.
Na poziomie deklaratywnym większość badanych uważa zakup produktów
nielegalnych lub niewiadomego pochodzenia za moralnie naganny (88% wskazań).
321 ankiet było pełnych i tylko takie uwzględniono w analizach. Należy również wskazać, iż
badanie to ma charakter wprowadzający i jest przyczynkiem do dalszych analiz (dotyczących zarówno
wybranej grupy konsumentów, jak i innych grup, a także badań komparatywnych).
2
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92% młodych konsumentów twierdzi, że działanie takie łamie prawo, a 84% – iż
oszukuje państwo. Należy jednak zauważyć, iż mimo takich deklaracji jednocześnie
blisko połowa (43%) ankietowanych uważa takie zachowania za racjonalne. Opinie
na temat osób decydujących się na zakup towaru niewiadomego pochodzenia zaprezentowano na rysunku 1.
43%
postępują racjonalnie, bo nabywają taniej

52%
84%

oszukują państwo

7% 9%

92%

łamią prawo

5%

7% 1%

88%

6% 6%

postępują niemoralnie
zgadzam się

0%

nie zgadzam się

50%

nie wiem

100%

Rys. 1. Opinia na temat osób, które decydują się na zakup towarów nielegalnych
lub niewiadomego pochodzenia
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Młodzi konsumenci zostali także zapytani o to, czy zdarzyło im się nabyć towar,
co do którego były wątpliwości, czy jest legalny. Mimo wcześniejszych deklaracji
ponad 11% ankietowanych kupiło podrabiane odzież i obuwie. Niewiele ponad 5%
młodych konsumentów zdarzyło się nabyć kosmetyki, co do legalności których mieli wątpliwości. Strukturę odpowiedzi na to pytanie przedstawiono na rysunku 2.
kosmetyki (np. woda toaletowa)

5,30%

94,70%

płyty z filmami i muzyką

3,20%

96,80%

papierosy i alkohol

4,40%

95,60%

sprzęt elektroniczny

2,70%

97,30%

telefony komórkowe

3,70%

odzież i obuwie

11,80%
0%

96,30%
88,20%
20%
40%
tak
nie

60%

80%

100%

Rys. 2. Czy zdarzyło się Panu(i) kupić towar, co do którego były wątpliwości, czy jest on legalny?
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.
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Badani zostali także poproszeni o inne określenie swoich zachowań w przypadku innych aktywności nieformalnych. Strukturę odpowiedzi zaprezentowano
w tabeli 3.
Tabela 3. Inne obszary aktywności w szarej strefie
Wyszczególnienie
Nielegalnie kopiowanie i rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi
Zakup bez paragonu (lub niewzięcie paragonu)
Angażowanie (bez umowy) innych osób do prac remontowych/budowlanych
Wynajmowanie od kogoś nieruchomości bez podpisanej umowy
Wręczenie napiwku
Praca „na czarno”
Udzielanie (odpłatnych a nieopodatkowanych) korepetycji

Tak
95%
72%
43%
42%
41%
38%
20%

Nie
5%
28%
67%
58%
59%
62%
80%

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Niepokojące jest, iż młodzi konsumenci, mimo deklarowania wiedzy o „własności intelektualnej” (64% wskazań), przyznali się do kopiowania i rozpowszechniania
treści objętych prawami autorskimi (kserowanie książek, kopiowanie muzyki, filmów itp.) – 95% wskazań. Ankietowani wskazywali wówczas, że ich zachowanie
nie szkodzi żadnej konkretnej osobie. Badani deklarowali również znajomość akcji
„Weź paragon” (blisko 70% wskazań). Mimo tego 72% ankietowanych twierdziło,
że zdarzały się sytuacje, w których nie brali dowodu zakupu. Blisko 38% młodych
konsumentów przyznało się też do pracy bez żadnej umowy. Ponad 40% wręczyło
napiwek, nie widząc w takim zachowaniu nic złego.

4. Zakończenie
Aby podejmować skuteczną walkę z obrotem produktami niewiadomego pochodzenia i innymi przejawami szarej strefy, istotne jest z jednej strony poznanie logiki
myślenia osób uczestniczących w takich zjawiskach, z drugiej zaś odpowiednie
działanie ze strony państwa. Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym, pojawianiem się nowych dóbr i usług zmieniają się wzorce postępowania konsumentów.
Szczególnie szybko zmiany te dotykają konsumentów młodych. Dlatego poznanie
sposobu myślenia osób młodych funkcjonujących w szarej strefie powinno pozwolić
na opracowanie odpowiednich rozwiązań w zakresie edukacji, prawodawstwa, polityki gospodarczej i społecznej oraz działań odpowiednich służb. Wprowadzenie
tych rozwiązań powinno uświadomić społeczeństwu (w szczególności młodym
konsumentom otwartym na wiedzę) koszty związane z przyzwoleniem na tego typu
działalności, zniechęcić do uczestniczenia podmiotów w szarej strefie oraz doprowadzić do jej nieopłacalności.
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