Incidència de la COVID-19 en la compra de substàncies a través
de la “darknet”
Recentment, l'Observatori Europeu sobre les Drogues i les Toxicomanies (EMCDDA), ha
publicat els resultats preliminars d'un estudi sobre com la situació derivada per la
pandèmia de la COVID-19 ha incidit en el mercat de drogues a la UE. Concretament, es
tracta d'un estudi sobre una sèrie de mercats online allotjats en el que es denomina la
“darknet”. L'objectiu de l'estudi és obtindre informació que permeta conéixer els
nivells d'activitat i interacció dels usuaris consumidors de substàncies il·legals amb
aquesta mena de mercats i saber si la situació per la COVID-19 ha tingut alguna
influència. La metodologia utilitzada ha sigut tant qualitativa com quantitativa. Per a la
fase quantitativa, s'han obtingut dades relacionades amb la compra-venda (freqüència,
quantitats…), mentre que per a la qualitativa s'han analitzat mitjançant els comentaris
deixats pels usuaris en aquestes webs allotjades en la darknet. La finestra
observacional s'obri al gener i es tanca a la fi de març. Una limitació de l'estudi ha sigut
que no tots els grans mercats han pogut ser inclosos, a causa de la situació canviant.
Els autors defineixen els resultats com una fotografia instantània, però que ofereix una
idea del que ha estat passant.
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Les principals conclusions han sigut les següents:
1. En els mercats analitzats, la pandèmia de la COVID-19 i la resposta a la mateixa
semblen haver un augment en els nivells d'activitat, principalment relacionats amb els
productes de cànnabis, seguit de la cocaïna i altres substàncies estimulants.
2. Les dades sobre el cànnabis suggereixen dos factors antagonistes però relacionats:
els que compren volums de cànnabis per a la revenda física han reduït les seues
activitats, al mateix temps, compradors fixos i (possiblement) nous compradors que
busquen cànnabis per a ús personal estan augmentant les seues activitats en el
mercat.
3. Els preus del cànnabis semblen estar disminuint per a compres de gran volum, però
es mantenen estables en els volums mitjans i baixos.
4. Les referències a serveis de missatgeria encriptats semblen estar creixent. Si els
venedors i compradors canvien a aquesta mena de tecnologia, les activitats no seran
visibles a través del monitoratge actual de la darknet.
5. Sembla haver-hi una disminució en la demanda de drogues comunament utilitzades
en grans esdeveniments socials.
8. Alguns proveïdors semblen estar tractant de mantindre la confiança del consumidor
informant els compradors que estan operant en la manera "comercial, com sempre".
9. Alguns proveïdors han reaccionat a la reducció de la demanda en tractar d'estimular
les vendes utilitzant tècniques de màrqueting, com la introducció de descomptes i
quantitats mínimes de comanda més baixes.
Com s'ha esmentat, aquestes conclusions ofereixen una sèrie de pistes sobre el que va
poder haver passat des de principis del 2020 fins a març, que va ser el primer mes de la
pandèmia. Els autors esmenten la importància de continuar amb l'anàlisi per a saber el
que ha passat a l'abril i maig i obtindre una fotografia més completa. Els resultats
d'aquest estudi i d'estudis posteriors relacionats són molt importants per a informar
sobre la situació i orientar la presa de decisions polítiques.
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