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Ta študija predstavlja kvantitativen pregled zlorabe elektronskega trgovanja za trgovino s 

ponarejenim blagom. V zadnjih letih se elektronsko trgovanje hitro širi, saj potrošniki vse bolj zaupajo 

nakupom blaga in storitev prek spleta.  

Število podjetij, ki se ukvarjajo s poslovanjem med podjetji in potrošniki (B2C), se nenehno povečuje.  

Med letoma 2018 in 2020 se je spletna prodaja na drobno, tj. podskupina poslovanja med podjetji in 

potrošniki, v glavnih gospodarskih velesilah povečala za 41 %, medtem ko se je skupna prodaja na 

drobno povečala za manj kot 1 %. Povečanje je bilo posledica pandemije covida-19, saj so potrošniki 

zaradi ukrepov omejevanja gibanja izdelke nakupovali prek spleta in se tako izognili obiskovanju 

fizičnih trgovin. Med pandemijo je spletno okolje postalo tudi bolj priljubljen medij za nezakonito 

trgovino.  Organi kazenskega pregona na področju kibernetskega kriminala so poročali o naraščanju 

števila različnih e-kaznivih dejanj, vključno s ponujanjem nedovoljenega blaga, med drugim 

ponarejenih in podstandardnih zdravil, kompletov za testiranje in drugega blaga, povezanega s 

pandemijo covida-19. 

Vse večja priljubljenost e-trgovanja ni ostala neopažena med ponarejevalci, ki platforme za e-

trgovanje čedalje pogosteje uporabljajo za prodajo ponarejenih izdelkov potrošnikom, med katerimi 

nekateri kupujejo blago, misleč, da gre za pristne izdelke, medtem ko drugi aktivno iščejo poceni 

ponaredke.  

Povezava med e-trgovanjem in nezakonito trgovino s ponarejenim blagom je bila potrjena s 

kvantitativno analizo, v kateri so proučevali razmerje med e-trgovanjem ter številom in vrednostjo 

carinskih zasegov ponarejenega blaga med letoma 2017 in 2019. V analizi je bilo ugotovljeno, da je 

razmerje med obema dejavnikoma močnejše, če so prisotni kazalniki nezakonite trgovine s 

ponarejenim blagom, pri katerih gre za zlorabo možnosti pošiljanja majhnih paketnih pošiljk. To kaže, 

da se nezakonito blago, kupljeno prek e-trgovinskih platform, pogosto pošilja v majhnih paketih, 

zlasti s poštnimi storitvami. 

Študija primera, ki jo je Evropska unija izvedla, da bi zbrala podatke o zasegih ponarejenega blaga, 

povezanega z e-trgovanjem, daje globlji vpogled v razmere. Podatki iz študije kažejo, da so pri 91 % 

zasegov ponarejenega blaga, kupljenega prek e-trgovinskih platform, vključene poštne storitve. Za 

razliko od tega pa so bile poštne storitve vključene le pri 45 % zasegov ponarejenega blaga, ki ni 

bilo kupljeno prek e-trgovinskih platform. Kar zadeva vrednost blaga, podatki kažejo, da je 81,8 % 

zasegov blaga, kupljenega prek e-trgovinskih platform, vključevalo poštne storitve, v primerjavi z 

8,9 % za drugo ponarejeno blago. Z vidika izvora blaga je bil izvor ponarejenega blaga tako pri blagu, 

kupljenem prek e-trgovinskih platform, kot pri blagu, ki ni bilo kupljeno prek tovrstnih platform, 

podoben, pri čemer pa je bil delež blaga iz Kitajske v skupnem številu zasegov večji v primeru 
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ponarejenega blaga, kupljenega prek e-trgovinskih platform (75,9 % v primerjavi s 45,9 % skupnega 

števila zasegov).  

Zasegi ponarejenega blaga, kupljenega prek e-trgovinskih platform, so vključevali najrazličnejše 

izdelke, med katerimi prednjači obutev (33,7 % vseh zasegov), sledijo oblačila (17,3 %), parfumi in 

kozmetika (9,6 %), usnjeni izdelki (8,7 %), električni stroji in oprema (6,5 %), igrače (5,5 %) in 

zapestne ure (5,2 %).   

Razmah števila goljufivih akterjev na e-trgovinskih trgih lahko pripišemo dejstvu, da je razmeroma 

enostavno ustvariti spletno mesto za prodajo ponarejenih predmetov. Poleg tega ti akterji še naprej 

iščejo nove načine za infiltracijo svojih ponarejenih izdelkov v zaupanja vredne platforme. Organi 

kazenskega pregona si še naprej močno prizadevajo za odkrivanje in zapiranje goljufivih spletnih 

strani ter sodelujejo z glavnimi upravljavci platform in lastniki blagovnih znamk, da bi prestregli 

prodajo ponarejenega blaga, vendar je problematika še vedno velika in se celo povečuje.   

Prestrezanje ponarejenih izdelkov postaja vedno težje zaradi načina pošiljanja izdelkov, naročenih 

prek e-trgovinskih platform. Ponarejevalci izkoriščajo pomanjkljivosti v distribucijskih kanalih, da bi 

lahko nemoteno nadaljevali svoje nezakonite dejavnosti. Pri e-trgovanju to večinoma izvajajo s 

pomočjo poštnih pošiljk. Obstaja bojazen, da poštni in carinski organi nimajo dobrih izhodišč za 

iskanje ponarejenega blaga v pošiljkah majhnih paketov in pisemskih ovojnicah. Njihove zmogljivosti 

za odkrivanje ponarejenega blaga, s katerim se trguje na mednarodni ravni, so omejene, saj se 

pošiljke ponarejenega blaga pogosto porazgubijo v milijardi drugih zakonitih pošiljk.  

Vlade so sprejele vrsto ukrepov za boj proti spletni prodaji ponarejenih izdelkov, vključno s sklenitvijo 

sporazumov z zainteresiranimi stranmi, katerih namen je okrepiti sodelovanje, ter okrepile 

prizadevanja za odkrivanje in ukrepanje proti spletnim mestom, na katerih se prodaja ponarejeno 

blago.  

Evropska komisija je na primer v Evropski uniji pripravila in podpisala memorandum o soglasju med 

platformami, lastniki blagovnih znamk in drugimi zainteresiranimi stranmi, da bi spodbudila dobre 

prakse v boju proti prodaji ponarejenega blaga prek interneta. Ameriška vlada je v ZDA dala pobudo 

za ustanovitev delovne skupine za elektronsko trgovino, ki je združila velike spletne platforme v boju 

proti prodaji ponarejenega blaga na njihovih platformah. Avstralska vlada razvija mehanizem, ki bo 

potrošnikom omogočal identifikacijo prodajalcev zakonitih izdelkov na podlagi vpisa pooblaščenih 

prodajalcev posameznih blagovnih znamk v vladni register blagovnih znamk.  Poleg tega se v 

Evropski uniji in Združenih državah Amerike pričakuje, da bodo zakonodaja in direktive, če bodo 

sprejete, vzpostavile nove okvire za boj proti kriminalu na področju e-trgovanja, vključno s trgovino 

z nedovoljenim blagom.      
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Upravljavci glavnih platform se zatekajo k različnim pristopom za boj proti prodaji ponarejenih 

izdelkov na njihovih platformah. Njihova prizadevanja zajemajo ukrepe in mehanizme, ki vključujejo 

prodajalce kot tretje osebe, potrošnike, lastnike blagovnih znamk in organe kazenskega pregona, 

pa tudi razvoj in uvedbo strategij za proaktivno odkrivanje in umik ponarejenih izdelkov. Izkazalo se 

je, da je zmožnost platform, da temeljito preverijo prodajalce v vlogi tretje osebe, zahtevna, zato 

neprestano potekajo prizadevanja za izboljšanje mehanizmov za identifikacijo in sankcioniranje 

oseb, ki prodajajo ponarejeno blago. 

Analiza, predstavljena v tem poročilu, kaže, da so zlorabe ponarejevalcev na spletnih trgih zelo 

dinamičen pojav. Zato bo potrebna nadaljnja preiskava razvoja te dinamike, in sicer z vidika 

gospodarstva in z izvajanjem študij primerov. Pri nadaljnjem delu bi bilo treba natančneje proučiti 

raznolike vidike teh dinamičnih sprememb, pri tem pa se osredotočiti na to, da se z opredeljevanjem 

in spodbujanjem učinkovitih politik in praks bolje odzovemo nastajajoče izzive.  

 

 


