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W niniejszym badaniu przedstawiono ilościowy przegląd nadużyć w handlu elektronicznym w celu 

ułatwienia handlu towarami podrobionymi. W ostatnich latach handel elektroniczny szybko się 

rozwija, ponieważ konsumenci są coraz bardziej przekonani do zamawiania towarów i usług przez 

internet.  

Liczba przedsiębiorstw prowadzących handel elektroniczny między przedsiębiorcami i 

konsumentami (B2C) stale rośnie.  W latach 2018-2020 sprzedaż detaliczna online, stanowiąca 

część łącznej sprzedaży B2C, wzrosła o 41% w głównych gospodarkach świata, przy czym całkowita 

sprzedaż detaliczna wzrosła o mniej niż 1%. Wzrost ten spowodowała pandemia COVID-19, 

ponieważ konsumenci dokonywali zakupów online w trakcie lockdownu, aby uniknąć odwiedzania 

sklepów stacjonarnych. W czasie pandemii środowisko internetowe stało się również bardziej 

popularnym celem nielegalnego handlu.  Organy egzekwowania prawa w dziedzinie 

cyberprzestępczości odnotowały wzrost liczby różnych przestępstw elektronicznych, w tym ofert 

nielegalnych towarów, m. in. sfałszowanych lub substandardowych leków, testów i innych towarów 

związanych z COVID-19. 

Rosnąca popularność handlu elektronicznego nie umknęła uwadze fałszerzy, którzy coraz 

intensywniej wykorzystują handel elektroniczny do sprzedaży podrobionych towarów konsumentom 

– niektórzy z nich sądzą, że kupują autentyczne towary, a inni aktywnie poszukują podrabianych 

towarów po niskich cenach.  

Powiązania handlu elektronicznego z nielegalnym handlem towarami podrobionymi są poparte 

analizą ilościową, w której bada się związek między handlem elektronicznym a liczbą i wartością 

konfiskat towarów podrobionych przez organy celne w latach 2017-2019. W analizie stwierdzono, 

że powiązanie staje się silniejsze, gdy uwzględnione zostaną wskaźniki nielegalnego handlu 

podrobionymi towarami przy użyciu małych paczek; sugeruje to, że nielegalne towary zakupione 

drogą handlu elektronicznego są często wysyłane za pośrednictwem małych paczek, zwłaszcza z 

wykorzystaniem usług pocztowych. 

Studium przypadku Unii Europejskiej, w którym zgromadzono dane dotyczące zatrzymań towarów 

podrobionych powiązanych z handlem elektronicznym, dostarcza więcej informacji na temat tej 

sytuacji. Z danych wynika, że 91% zatrzymań towarów podrobionych związanych z handlem 

elektronicznym dotyczyło usług pocztowych. Z kolei na usługi pocztowe przypadło jedynie 45% 

zatrzymań podrobionych towarów niezwiązanych z handlem elektronicznym. Pod względem 

wartości, z danych wynika, że 81,8% zatrzymań związanych z handlem elektronicznym dotyczyło 

usług pocztowych, natomiast zaledwie 8,9% przypadło na inne sposoby sprzedaży towarów 
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podrobionych. Jeżeli chodzi o pochodzenie, źródła towarów podrobionych sprzedawanych przy 

użyciu handlu elektronicznego i innych rodzajów handlu są podobne. Udział Chin był jednak wyższy 

w przypadku podrobionych towarów sprzedawanych przy użyciu handlu elektronicznego (75,9% w 

porównaniu do 45,9% całkowitej liczby zatrzymań).  

Do zatrzymanych w UE towarów podrobionych związanych z handlem elektronicznym zalicza się 

szeroki wachlarz produktów, na pierwszym miejscu znajduje się obuwie (33,7% wszystkich 

zatrzymań), odzież (17,3%), perfumy i kosmetyki (9,6%), wyroby skórzane (8,7%), maszyny 

elektryczne i sprzęt elektryczny (6,5%), zabawki (5,5%) i zegarki (5,2%).   

Działalność podmiotów działających w złej wierze rozkwitła na rynkach handlu elektronicznego, gdyż 

stosunkowo łatwo jest utworzyć strony internetowe sprzedające przedmioty podrobione. Ponadto 

podmioty te nadal znajdują nowe sposoby umieszczania produktów podrabianych na zaufanych 

platformach. Organy ścigania aktywnie angażują się w identyfikowanie i zamykanie oszukańczych 

stron oraz współpracują z operatorami dużych platform i właścicielami marek w celu wychwytywania 

sprzedaży towarów podrobionych, lecz problem ten jest nadal znaczny i wciąż rośnie.   

Trudności związane z przechwytywaniem podrobionych towarów potęgują środki, za pomocą 

których produkty zamówione w handlu elektronicznym są wysyłane. Fałszerze próbują 

wykorzystywać słabości kanałów dystrybucji w celu ułatwienia swojej nielegalnej działalności. W 

przypadku handlu elektronicznego odbywa się to w dużej mierze za pośrednictwem poczty. Istnieje 

obawa, że organy pocztowe i celne nie są dobrze przygotowane do kontroli przesyłek małych paczek 

i paczek listowych, służących wykrywaniu podróbek. Mają one ograniczone możliwości wykrywania 

towarów podrobionych na skalę międzynarodową, ponieważ wysyłki tych produktów przemieszane 

są z miliardami przedmiotów sprzedawanych zgodnie z prawem.  

Rządy podjęły szereg działań mających na celu zwalczanie sprzedaży towarów podrobionych przez 

internet, do których należą zawarcie porozumień z zainteresowanymi stronami, które służą 

zacieśnieniu współpracy, oraz wzmożone wysiłki na rzecz wykrywania stron internetowych 

sprzedających towary podrobione i podejmowania działań przeciwko nim.  

Na przykład w Unii Europejskiej Komisja Europejska była odpowiedzialna za opracowanie i 

wdrożenie protokołu ustaleń między platformami, właścicielami marek i innymi zainteresowanymi 

stronami w celu propagowania dobrych praktyk w walce z internetową sprzedażą podrobionych 

towarów. W Stanach Zjednoczonych rząd zaprezentował utworzenie grupy roboczej ds. handlu 

elektronicznego, która skupiła główne platformy internetowe w celu współpracy i współdziałania w 

zakresie sposobów zwalczania towarów podrobionych sprzedawanych na ich platformach. W 

Australii rząd opracowuje mechanizm umożliwiający konsumentom identyfikację sprzedawców 
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legalnych produktów poprzez powiązanie autoryzowanych sprzedawców określonych marek z 

publicznym rejestrem znaków towarowych.  Oprócz tego w Unii Europejskiej i Stanach 

Zjednoczonych rozważa się wprowadzenie przepisów i dyrektyw, które w przypadku ich przyjęcia 

ustanowią nowe ramy walki z przestępstwami w handlu elektronicznym, w tym handlem nielegalnymi 

towarami.      

Operatorzy dużych platform opracowali wieloaspektowe podejścia do zwalczania sprzedaży 

towarów podrobionych na swoich platformach. Ich działania obejmują środki i mechanizmy z 

udziałem sprzedawców będących osobami trzecimi, konsumentów, właścicieli marek i organów 

ścigania, a także opracowanie i wdrożenie strategii proaktywnego wykrywania i usuwania towarów 

podrobionych. Zdolność platform do odpowiedniego sprawdzania sprzedawców będących osobami 

trzecimi okazała się jednak trudna i nieustannie czynione są starania na rzecz poprawy 

mechanizmów identyfikacji i dyscyplinowania stron sprzedających towary podrobione. 

Analiza przedstawiona w niniejszym sprawozdaniu pokazuje, że nadużycia na rynkach 

internetowych przez fałszerzy są bardzo dynamiczne. Konieczne jest dalsze badanie rozwoju tej 

dynamiki, zarówno na poziomie przemysłu, jak i za pomocą studiów przypadku. W następnych 

pracach należy uwzględnić bardziej zróżnicowane aspekty zmian dynamicznych, koncentrując się 

przy tym na poprawie reakcji na pojawiające się wyzwania, poprzez określenie i promowanie 

skutecznych polityk i praktyk.  

 

 


