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Настоящият коментар бе провокиран от 
нарастващата тенденция правителствата 
по света да регулират все по-строго 
рекламната индустрия. Било то в името 
на потребителската информираност или 
поради здравни съображения, политиците 
са склонни да атакуват рекламата на 
продукти, които се считат за вредни. 
Напоследък самата идея за брандинга 
бива поставяна под въпрос. Неутралните 
(уеднаквени) опаковки за цигари вече 
официално се дискутират в Европа и 
целта на този коментар е да представи 
непреднамерените последици от 
прилагането на подобна политика. 

Този коментар е европейска адаптация 
на “Plain Packaging and its Unintended 
Consequences”, Montreal Economic Institute, 
август 2011. 
Текстът е подготвена от 
Петър Ганев, старши икономист в ИПИ, 
под редакцията на Светла Костадинова, 
изпълнителен директор на ИПИ.
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Под неутрална (уеднаквена) опаковка се разбира пре-
махването на всички отличителни елементи, свързани 
с даден продукт (лого, цветове, надписи), и замяната 
им с еднакъв пакет, който най-вероятно включва адми-
нистративно наложени предупреждения към потреби-
телите. Върху пакет цигари, например, ще бъде обозна-
чена марката с малки стандартизирани букви, а всичко 
останало ще бъдат здравни текстове, плашещи кар-
тинки и т.н. 

През последните години дебатът за уеднаквените ку-
тии цигари е доста напрегнат - основно в Австралия, 
Великобритания и ЕС. Австралия първа въведе неутрал-
ните опаковки през 2012 г., но тази политика е поставе-
на под въпрос след няколко заведени съдебни иска. В Обе-
диненото кралство темата също е актуална, водят се 
обществени консултации и се наблюдава сериозен сблъ-
сък на позиции. На европейско равнище пък се работи 
за преразглеждане на директивата, свързана с полити-
ката спрямо тютюневите изделия, като въпросът за 
уеднаквените опаковки е на дневен ред.  

От друга страна правителствата се стремят към осъ-
ществяване на подобни политики по заобиколен начин 
чрез драстично увеличаване размера на задължителни-
те предупредителни надписи за здравето, оставяйки 
по този начин по-малко място за брандинг (лого и т.н.). 

Уеднаквените опаковки сами по себе си не са форма 
или следствие на определена здравна политика1. Те 
нито информират, нито образоват. Няма логическа 
обусловеност между предупрежденията за здравето и 
неутралните опаковки – първите носят информация за 
вашето здраве, а вторите просто ограничават инфор-
мацията за търговската марка. На практика така се 
ощетява избора на потребителя. Емпиричните изслед-
вания са крайно неубедителни по отношение на дейст-
вителната ефективност на уеднаквените опаковки, 
докато налице са обосновани опасения, че подобна по-
литика би могла да има непреднамерени отрицателни 
последици. Това е класически случай на политика, която 
се съсредоточава върху “видимото” и пренебрегва „не-
видимото2.

1 Christopher Snowdon, Plain Packaging: Commercial expression, anti-smoking extremism and the risks 
of hyper-regulation, Adam Smith Institute, 2012, достъпно тук: http://www.adamsmith.org/sites/default/
files/research/files/plain-packaging.pdf
2 Виж Frederic Bastiat, What Is Seen and What Is Not Seen, Selected Essays on Political Economy, достъпно тук:
http://www.econlib.org/library/Bastiat/basEss1.html

Значението на 
бранда
Уеднаквените кутии, без всякакви визуални елементи, 
затрудняват разпознаваемостта на марките и пречат 
на потребителите да разграничават продуктите. Пре-
димствата на бранда са добре познати – предава ин-
формация към потребителите за репутацията на про-
изводителите. Потребителите се доверяват на марка-
та, защото това е гаранцията на производителите за 
стойността на техните продукти. Брандът улеснява 
избора3. 

Поради тези причини потребителите по принцип са 
склонни да платят повече за продукти, свързани с ут-
върдени марки, отколкото за генерични продукти. 
Например, съществува нагласа да се плаща повече за 
употребявани автомобили, чиято марка е гаранция за 
по-високо качество4. По същата причина се плащат по-
високи цени за наложили се марки лекарства вместо за 
генерични, за маркови облекла и т.н. Поради тази при-
вързаност на потребителите към търговските марки, 
те имат висока стойност за производителите. Обща-
та стойност на десетте най-ценни марки5 за 2011 г. се 
оценява на повече от 800 млрд. щатски долара. 

Търговските марки – добре познати и незабавно разпоз-
наваеми имена, свързани с даден продукт – са основен 
компонент на рекламата, но те определено имат своя-
та специфика. Брандирането, само по себе си, не цели да 
изкушава, т.е. не влияе върху потреблението на даден 
продукт. Брандирането цели да насочи потребителския 
избор измежду конкуриращи се продукти и по този на-
чин да завоюва възможно най-голям пазарен дял. Марки-
те са важни и ценни за бизнеса, не защото “създават” 
потребление, а защото по този начин компаниите мо-
гат да диференцират своите продукти и да се конкури-
рат помежду си6.

3 “You Choose”, The Economist, December 16, 2010, достъпно тук: http://www.economist.com/
node/17723028
4 Automobile Leasing Guide, 2009, Perceived Quality Study, Summer 2009, p. 5, достъпно тук: https://www.alg.
com/pdf/perceived_quality_study.pdf
5 BRANDZ Top 100, Most valuable global brands, достъпно тук: http://brandz.ogilvyeditions.com/top100/2011/
6 Виж The Influence of Advertising on Consumption, Regulation Series, Montreal Economic Institute, 2011, достъпно тук:
http://www.iedm.org/files/note0611_en.pdf
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„... най-сериозната заплаха 
пред индустрията”

„ Уеднаквените опаковки 
не покачват цената на цигарите, 
не носят никаква информация на 

потребителите и не ограничават изкушението.“

Повратна точка Консултациите около Директивата за тютюневите 
изделия на ЕК, които са добре документирани, показ-
ват, че най-значимият и противоречив въпрос за всички 
заинтересовани страни е в областта на „потребител-
ската информираност” и по-специално върху уеднакве-
ните опаковки като опция за политика. Този интерес 
е провокиран не само поради твърдостта на подобна 
политика, а защото неутралните опаковки променят 
изцяло правилата на пазара и драстично се различават 
от традиционните мерки, свързани с тютюнопушене-
то. Уеднаквените опаковки не покачват цената на 
цигарите, не носят никаква информация на потреби-
телите и не ограничават изкушението. 

Правителствените политики и регулации върху тютю-
невите изделия винаги са били полемични, но напоследък 
именно въпросът за неутралните опаковки е най-често 
обсъждан и привлича внимание. Докато други рестрик-
тивни политики са повече или по-малко обвързани със 
самото пушене - като увеличението на цената на цига-
рите (акциз) или даването на информация (здравни тек-
стове) – неутралните опаковки попадат в съвсем друга 
категория. Уеднаквените опаковки на практика не се 
отнасят до цигарите и пушенето, а са насочени изцяло 
към разнообразието и избора – атакува се самата идея 
за бранда (т.е. конкретни компании), а не проблемът с 
тютюнопушенето. 

Всеки, който си направи труда да прегледа литерату-
рата или просто следи медийното отразяване на по-
литиките, обвързани с тютюнопушенето, бързо би се 
натъкнал на неутралните опаковки. Темата може и да 
изглежда по-малко интересна от познатите дебати, на-
пример, за забраната за пушене на обществени места, 
но уеднаквените опаковки постепенно се превръщат 
във водеща тема. Независими доклади, изследващи тю-
тюневата индустрия, директно наричат неутралните 
опаковки „най-сериозната заплаха пред индустрията”7.  

7 Global Tobacco, Tobacco growth model remains potent; Plain packaging update, Barenberg Capital Markets 
Equity Research, 2012
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Текущият дебат в 
Европейския съюз
През 2010 г. Европейската комисия започна обществена 
консултация по предложените промени в Директивата 
за тютюневите изделия (2001/37/ЕО), която покрива 
и въпроси относно опаковките на цигарите и инфор-
мацията за потребителите. Включено беше и предло-
жение за неутрално опаковане на цигарите като вари-
ант за политика. Публичната консултация предизвика 
повече от 85 хиляди мнения, което е доказателство за 
огромния интерес към темата8. 

Въпреки общата тенденция европейските правител-
ства да бъдат относително единни в подкрепата си за 
мерките, касаещи информираността на потребители-
те, уеднаквеното опаковане предизвиква разгорещени 
спорове сред страните членки. Някои правителства са 
скептични и отбелязват, че подобни мерки трябва да 
бъдат много внимателно анализирани, докато други – 
Дания, Чехия, Холандия, Италия, Литва и Естония, са ка-
тегорично против неутралното опаковане9. 

Гражданите бяха изненадващо активни в тези консул-
тации. Повечето се съмняват в ползата от подобни 
мерки – няма реални доказателства, че ограниченията 
по отношение на цигарените кутии са довели до нама-
ляване броя на пушачите или са променили поведение-
то сред младежите. 

8 Виж Public consultation on the possible revision of the Tobacco Products Directive 2001/37/EC, достъпно тук:
http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm
9 Виж Public consultation on the possible revision of the Tobacco Products Directive 2001/37/EC, достъпно тук:
http://ec.europa.eu/health/tobacco/consultations/tobacco_cons_01_en.htm

„ ... ако знаеш, 
че дадена политика няма да работи, 

поне я направи задължителна за всички държави...“

Сред гражданите е често срещан и аргументът, че по-
вече ограничения не са нужни – пушачите в ЕС така или 
иначе са поставени пред достатъчно пречки да използ-
ват продукт, който все пак е напълно законен.

Когато става дума за общоевропейска политика (и ре-
гулации), трябва ясно да се разграничават въпросите: 
„Коя е правилната политика?” и „Трябва ли съответна-
та политика да е задължителна за всички страни член-
ки?” В случая отделните държави в ЕС имат собствени 
политики – например, поне 10 страни членки налагат 
поставянето на изображения върху цигарените кутии – 
и няма адекватен аргумент защо тази политика тряб-
ва не само да се развие до крайност, но и да бъде задъл-
жителна за всички държави в ЕС. Най-добрият аргумент 
на европейските бюрократи изглежда е в сферата на 
законодателната конкуренция – ако знаеш, че дадена 
политика няма да работи, поне я направи задължи-
телна за всички държави.

В момента Комисията обсъжда резултатите от про-
ведената консултация и се очаква да даде официални 
предложения в края на 2012 г. Европейският комисар 
за здравеопазване и защита на потребителите Джон 
Дали частично е отхвърлил предложението за неутрал-
но опаковане, но по всичко личи, че дебатите все още 
не са приключили10. Очакванията са докладът на ЕК да 
предложи увеличаване размера на предупредителните 
текстове и изображения, но не и уеднаквено опаковане. 

Дебатите във Великобритания също дават голямо от-
ражение върху бъдещата политика в ЕС (както на наци-
онално, така и на наднационално ниво). Понастоящем 
там също се провежда публично допитване, като резул-
татите се очакват в края на годината. Независимо, че 
идеята за неутралните опаковки се подкрепя от някои 
висши чиновници в здравното министерство, липсата 
на доказателства за ефекта от уеднаквеното пакети-
ране поражда сериозен скептицизъм дори сред управни-
ците. Скорошно изследване обаче развива тезата, че 
„окончателните намерения на правителството ще се 
оформят предимно на база случващото се в Австралия 
и по специално от развитието на въпроса в Световната 
търговска организация (СТО). Ако Австралия загуби в СТО, 
не очакваме Великобритания да продължи с намеренията 
си”11. 

10 Global Tobacco,  Global Tobacco, Global Tobacco, Tobacco growth model remains potent; Plain packaging update, Barenberg Capital Markets 
Equity Research, 2012
11 Global Tobacco,  Global Tobacco, Global Tobacco, Tobacco growth model remains potent; Plain packaging update, Barenberg Capital Markets 
Equity Research, 2012
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Последиците
Усилията за въвеждане на неутрални цигарени опаков-
ки се аргументират с намерението да се ограничи упо-
требата на тютюн и да се намали процентът на пуша-
чите сред младите. Тъй като нито една държава няма 
натрупан опит с подобна политика, научната литера-
тура не дава еднозначни отговори за ефектите. За да 
се анализира въздействието на подобна мярка, обикно-
вено се разчита на интервюта, фокус групи и експери-
менти за разпознаваемостта на отделни марки цигари. 
Един по-критичен преглед12 на изследванията, описващи 
възможни положителни въздействия от уеднаквените 
опаковките върху броя на пушачите и особено върху 
младежите, разкрива техните големи недостатъци – 
резултатите им са неопределени, често двусмислени 
и трудно подкрепящи направените заключения. Тези 
проучвания са преднамерени, напълно статични и пре-
небрегват редица фактори, включително динамиката 
на пазара.

По-полезни се оказват непреките проучвания, които 
използват реално приложени политики, като например 
здравните предупреждения върху цигарените кутии, 
за да оценят евентуалните ефекти от неутралните 
опаковки. Ако уеднаквените опаковки влияят върху 
тютюнопушенето, то предупредителните текстове 
и изображения, които в известна степен са частично 
неутрално опаковане, следва също да са имали някакво 
въздействие. Проучванията показват точно обратно-
то – предупреждения за здравето не са дали никакъв 
резултат13.

Съществува голяма вероятност уеднаквените опаков-
ки да доведат до непреднамерени отрицателни послед-
ствия, без да постигнат прокламираната цел за подо-
бряване на здравето на хората – подобно на забраната 
за излагане на цигарите в магазините и негативните 
ефекти върху търговците в Канада14. Изследванията, 
които се опитват да анализират динамиката на подоб-
на политика, сочат, че в сравнение с базовия сценарий 
(при който всички продуктови знаци са на разположение 
на потребителите), при използването на уеднаквени 
опаковки, предпочитанията на потребителите се 

12 �orge Padilla and Nadine Watson,  �orge Padilla and Nadine Watson, �orge Padilla and Nadine Watson, orge Padilla and Nadine Watson, A Critical Review of the Literature on Generic Packaging for Cigarettes: A 
Report for PMI, LECG Consulting Belgium, 2010, достъпно тук: http://www.smoke-free.ca/plain-packaging/
documents/industry-responses/LECG_Literature_Review_on_generic_packaging.pdf
13 Nikolay Gospodinov and Ian �. Irvine, “ Nikolay Gospodinov and Ian �. Irvine, “Global Health Warnings on Tobacco Packaging: Evidence from the 
Canadian Experiment”, The B.E. �ournal of Economic Analysis and Policy, Vol. 4 (2004), No. 1, достъпно тук: http://
alcor.concordia.ca/~irvinei/bep2004publishedversion.pdf
14 Patrick Basham,  Patrick Basham, Canada’s Ruinous Tobacco Display Ban: Economic and Public Health Lessons, Institute of 
Economic Affairs, 2010, p. 11, достъпно тук: http://www.iea.org.uk/sites/default/files/publications/files/
upldbook517pdf.pdf

отдалечават от високия и средния клас марки в посока 
на тези с по-ниско качество и цена. Загубата на бран-
динга върху опаковката означава и намаляване на пред-
почитанието за по-висока цена у потребителите, кое-
то в една нормална среда води до фокусиране върху це-
новата конкуренция и съответно би довело до по-ниски 
цени на пазара15. 

При наличие на интензивна ценова конкуренция и пред-
вид значението на ценовите сигнали на пазара възмож-
но е дори увеличаване на нивото на потребление, 
особено сред тези лица, които разполагат с по-малко 
финансови ресурси. Консумацията на тютюн очевидно 
няма да спадне, но производителите на цигари, които 
са инвестирали в репутацията си, ще бъдат ощете-
ни16. Поставянето на граница между целта да се нама-
ли тютюнопушенето и това да се нападат легитимни 
компании е важно, защото второто вече не е някакъв 
обществен здравен въпрос. Уеднаквените опаковки ще 
ощетят производителите на цигари без да подобрят 
общественото здраве. 

В допълнение, не трябва да се подминава фактът, че 
една от всеки девет изпушени цигари по света е кон-
трабандна17. Контрабандни и безмитни цигари е имало 
в продължение на много години, но в Европа напоследък 
се наблюдава значителен ръст на пазара на „фалшиви” 
късове, произведени от организирани престъпни групи 
в напълно нерегламентирани условия. Както е посочено 
в едно изследване, „ако пушачите обикновено предпочи-
тат брандирани опаковки, търсенето за тях ще остане, 
дори и след като са забранени. Потребителите може би 
асоциират своите марки с качество, възприемат ги като 
новост, или пък ги разглеждат като познат или класически 
бранд”18. Търсенето на брандирани кутии може да бъде 
удовлетворено само на черния пазар – това означава 
„престъпно” потребление, ниско качество и по-малко 
държавни приходи.

15  The role of packaging imagery on consumer preferences for experience goods: A consumer be-
havioural experiment, London Economics, �anuary 2012, достъпно тук: http://www.smoke-free.ca/plain-
packaging/documents/2012/London-Economics-The%20role-of-packaging%20imagery-on-consumer-
preferences-for-experience-goods-report%2009-03-2012.pdf
16 Denis Campbell,  Denis Campbell, ’Plain Packets’ Law to Strip Cigarettes of Their Glamour, The Observer, September 21, 2008, 
достъпно тук: http://www.guardian.co.uk/uk/2008/sep/21/smoking.health
17 “ ““Illicit Tobacco Trade: Illegal Profits and Public Peril”, Campaign for Tobacco-Free Kids, 2008, достъпно тук:
http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/en/ILL_overview_en.pdf
18 Christopher Snowdon,  Christopher Snowdon, Christopher Snowdon, Plain Packaging: Commercial expression, anti-smoking extremism and the risks 
of hyper-regulation, Adam Smith Institute, 2012, достъпно тук: http://www.adamsmith.org/sites/default/
files/research/files/plain-packaging.pdf
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Заключенията
Съществуващата научна литература не установява 
връзка между уеднаквените опаковки и потреблението 
на тютюн. При липса на доказателства всяко необмис-
лено действие в най-добрия случай ще представлява по-
скоро стрелба на сляпо, отколкото загриженост за об-
щественото здраве, и рискува да провокира последици, 
които биха били негативни. Стремежът да се направи 
единна политика задължителна за всички държави член-
ки в ЕС е опасен – законодателната конкуренция означа-
ва различни подходи, които водят до по-добри практи-
чески решения.

Това, което наличните данни и сведения показват, е, че 
прилагането на уеднаквени опаковки на тютюневите 
изделия ще има пагубни последици за изрядните произ-
водители и техните марки, без обаче консумацията на 
тютюн да намалее. Точно обратното, вместо понижа-
ване рисковете за здравето, тази политика може да 
постигне противоположния ефект и да доведе до уве-
личаване на броя на пушачите. Това няма да е първият 
път, когато политика, с привидно добри намерения, ще 
произведе на практика негативни непреднамерени по-
следици.

„.... възможно е дори увеличаване на 
нивото на потребление...“

„... това означава „престъпно” потребление, 
ниско качество и по-малко държавни приходи...“

„... тютюнът може да е само 
първата жертва в една глобална 

атака срещу брандинга.“

Освен това тютюнът може да е само първата жерт-
ва в една глобална атака срещу брандинга. Други про-
дукти, считани за вредни, могат също да бъдат атаку-
вани занапред: алкохолът, бързото хранене и дори безал-
кохолните. В икономиката наличието на информация е 
важно. След като рисковете от използването на даден 
продукт са известни, до каква степен правителството 
трябва да се намесва в избора на хората, за да ги пред-
пази от тях самите? Ако всички са наясно, че цигарите 
водят до здравословни проблеми, не можем ли поне да 
уважаваме избора на тези, които възприемат това по-
ведение, дори и ако тяхното решение остава неразби-
раемо за някои?
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