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Acest studiu prezintă o analiză cantitativă a utilizării abuzive a comerțului electronic pentru a facilita 

comerțul cu produse contrafăcute. În ultimii ani, comerțul electronic s-a dezvoltat rapid deoarece 

încrederea consumatorilor în a comanda produse și servicii online a crescut.  

Numărul de întreprinderi implicate în comerțul electronic între întreprinderi și consumatori (B2C) este 

în continuă creștere.  Între 2018 și 2020, în economiile mari, vânzările online cu amănuntul, o 

subcategorie din totalul B2C, au crescut cu 41 % față de creșterea de sub 1 % a vânzărilor totale cu 

amănuntul. Creșterea a fost alimentată de pandemia de COVID-19, întrucât consumatorii au 

comandat online în timpul perioadele de izolare și pentru a evita să meargă la magazine. În timpul 

pandemiei, mediul online a devenit o țintă mai îndrăgită și pentru comerțul ilicit.  Asigurarea 

respectării legii în domeniul criminalității informatice a raportat un număr tot mai mare de diverse 

infracțiuni electronice, inclusiv oferte de produse ilicite, printre care medicamente contrafăcute și 

care nu corespund normelor, truse de testare și alte produse legate de COVID-19. 

Popularitatea tot mai mare a comerțului electronic nu a trecut neobservată de falsificatori, care 

folosesc tot mai mult comerțul electronic pentru a vinde produse contrafăcute, unii consumatorii 

cumpărând produsele considerându-le autentice, iar alții căutând în mod activ produse contrafăcute 

la prețuri reduse.  

Legăturile dintre comerțul electronic și comerțul ilicit cu produse contrafăcute sunt susținute de 

analiza cantitativă, care examinează legătura dintre comerțul electronic și numărul și valoarea 

confiscărilor vamale de mărfuri contrafăcute în perioada 2017-2019. Analiza constată că legătura 

devine mai puternică când sunt incluși și indicatorii de comerț ilicit cu produse contrafăcute care 

folosesc abuziv colete mici, ceea ce sugerează că produsele ilicite achiziționate prin comerț 

electronic sunt în general expediate în colete mici, în special prin serviciile poștale. 

Un studiu de caz realizat de Uniunea Europeană, care culege date privind reținerile de produse 

contrafăcute legate de comerțul electronic, oferă o imagine mai clară asupra situației. Potrivit datelor, 

91 % din reținerile de produse contrafăcute legate de comerțul electronic au implicat serviciul poștal. 

În schimb, poșta a fost implicată în doar 45 % din reținerile de produse contrafăcute care nu au 

legătură cu comerțul electronic. În ceea ce privește valoarea, potrivit datelor, 81,8 % din reținerile 

legate de comerțul electronic au implicat poșta, față de numai 8,9 % pentru alte produse 

contrafăcute. Cât privește proveniența, sursele produselor contrafăcute au fost similare celor legate 

de comerțul electronic și celor care nu erau; cota Chinei din total a fost însă mai mare pentru 

produsele contrafăcute legate de comerțul electronic (75,9 % față de 45,9 % din totalul reținerilor).  

Reținerea de către UE a produselor contrafăcute legate de comerțul electronic a cuprins o gamă 

largă de produse: pe primul loc încălțăminte (33,7 % din totalul reținerilor), urmată de îmbrăcăminte 
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(17,3 %), parfumuri și produse cosmetice (9,6 %), articole din piele (8,7 %), mașini și echipamente 

electrice (6,5 %), jucării (5,5 %) și ceasuri (5,2 %).   

Escrocii s-au dezvoltat pe piețele comerțului electronic deoarece este relativ ușor de creat site-uri 

care vând produse contrafăcute. În plus, continuă să găsească noi modalități de a infiltra platforme 

de încredere cu produsele lor contrafăcute. Asigurarea respectării legii este implicată activ în 

identificarea și închiderea site-urilor frauduloase și în colaborarea cu marii operatori de platforme și 

cu titularii de mărci pentru a viza vânzările de produse contrafăcute, dar problema rămâne 

semnificativă și este în creștere.   

Dificultatea de interceptare a produselor contrafăcute este exacerbată de mijloacele prin care sunt 

expediate produsele comandate prin comerțul electronic. Falsificatorii au exploatat cu abilitate 

punctele slabe ale canalelor de distribuție pentru a-și facilita operațiunile ilicite. În cazul comerțului 

electronic, acest lucru se realizează în mare măsură prin poștă. Există preocupări cu privire la faptul 

că autoritățile poștale și autoritățile vamale nu sunt bine poziționate pentru a detecta produsele 

contrafăcute în expedierile de colete mici și trimiteri în plic. Capacitatea lor de identificare a 

produselor contrafăcute comercializate la nivel internațional este limitată, întrucât expedierile de 

produse contrafăcute copiate sunt amestecate cu miliarde de articole comercializate legal.  

Guvernele au luat o serie de măsuri pentru a combate vânzările online de produse contrafăcute, 

stabilind acorduri cu părțile interesate menite să consolideze cooperarea, precum și intensificând 

eforturilor de detectare și combatere a site-urilor internet care vând produse contrafăcute.  

De exemplu, în Uniunea Europeană, Comisia Europeană a inițiat elaborarea și punerea în aplicare 

a unui memorandum de înțelegere între platforme, titularii de mărci și alte părți interesate pentru a 

promova bunele practici în lupta împotriva vânzării de produse contrafăcute pe internet. În Statele 

Unite, guvernul a lansat crearea unui grup de lucru pentru comerțul electronic, care a reunit platforme 

online importante pentru a colabora și a coopera în ceea ce privește metode de combatere a 

produselor contrafăcute care se vând pe platformele lor. În Australia, guvernul dezvoltă un mecanism 

care permite consumatorilor să identifice vânzătorii de produse legitime, făcând legătura între 

vânzătorii autorizați de mărci specificate și registrul de mărci al guvernului.  În plus, în Uniunea 

Europeană și în Statele Unite, se preconizează legislații și directive care, dacă s-ar adopta, ar stabili 

noi cadre de combatere a criminalității legate de comerțul electronic, inclusiv a comerțului cu produse 

ilicite.      

Marii operatori de platforme au conceput abordări multidimensionale pentru a combate vânzările de 

produse contrafăcute pe platformele lor. Eforturile lor cuprind măsuri și mecanisme care implică 

vânzătorii terți, consumatorii, titularii de mărci și aplicarea legii, precum și elaborarea și 

implementarea de strategii pentru detectarea și combaterea proactivă a produselor contrafăcute. 
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Capacitatea platformelor de a detecta în mod adecvat vânzătorii terți s-a dovedit dificilă și se depun 

eforturi constante pentru a îmbunătăți mecanismele de identificare și de disciplinare a părților care 

vând produse contrafăcute. 

Analiza prezentată în acest raport demonstrează că utilizarea abuzivă a piețelor online de către 

falsificatori este foarte dinamică. Trebuie investigat în continuare cum evoluează această dinamică, 

atât la nivelul industriei, cât și prin studii de caz. Activitățile viitoare ar trebui să țină seama de 

aspectele mai nuanțate ale schimbărilor dinamice, concentrându-se în același timp pe îmbunătățirea 

răspunsurilor la provocările emergente, prin identificarea și promovarea de politici și practici eficace.  

 

 


