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СРЕЩУ АРГУМЕНТИТЕ НА ИНДУСТРИЯТА 

 

Ключова защитна стратегия, приета от тютюневите компании, изглежда е да 

„хвърлят много кал по стената, като се надяват, че част от нея ще се задържи”.1 

 

Аргумент на индустрията: Забраната за реклама на тютюневи изделия няма да понижи 

употребата им. 

Отговор: Днес има неопровержими доказателства, че пълната забрана на рекламата, промоцията и 

спонсорството на тютюневите изделия може значително да намали употребата на цигари и други 

тютюневи изделия2,3. Изследване, проведено между 1970 и 1992 г. в 22 държави, установява, че 

пълната забрана може да намали употребата на тютюневи изделия с 6.3%3. Проучване, включващо 

30 развиващи се страни между 1990 и 2005 г. показва, че пълната забрана е довела до намаляване 

на употребата с 23.5% на глава от населението4.  

 

Аргумент на индустрията: Рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия се цели 

само във възрастни пушачи.  

Отговор: Вътрешни маркетингови планове на тютюневата индустрия разкриват внимателно 

прицелване към младите хора. Документи от R. J. Reynolds (RJR), издадени през 1998 г., показват, 

че компанията иска да повиши своите продажби, като се цели във възрастовата група между 14 и 

24 години. Бележки на RJR описват успеха на карикатурата на Joe Camel във Франция и посочват, 

че целта на кампанията е била „достигане до колкото се може повече млади хора и до младите 

пълнолетни пушачи, които Camel има нужда да привлече”5.  

Рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия се целят към непушачи и млади 

хора, особено в развиващите се страни, където регулациите на рекламата и промоцията са слаби и 

познанието за опасността от тютюневите изделия е ограничено. Тактиките за реклама на 

тютюневата индустрия включват подаряване на билети за концерти, награди след купуване на 

определен брой кутии и безплатни мостри на цигари, които са насочени специално към групите с 

ниски доходи като младежите и бедните хора 6,7. 

Данните от последните години показват, че броят на пушачите сред младежите в много развиващи 

се страни нараства. Повишаването нивата на употреба на тютюневи изделия влияе отрицателно на 

възможностите за образование, финансова стабилност на семействата и увеличава разходите за 

здравеопазване на домакинствата8-11. Например бездомните деца в Индия използват значителна 

част от доходите си за купуване на тютюн, често дават приоритет на тютюна вместо на храната12. В 

Нигер ученици харчат 40% от доходите си за цигари13.  

 

Аргумент на индустрията: Тютюневите компании не насърчават продажбата на тютюневи 

изделия на непълнолетни. Напротив, те обучават търговците да не продават на непълнолетни и 

образоват младежите за вредите от пушенето като провеждат събития и спонсорират училищни 

програми против тютюнопушенето. 

Отговор: Програмите за превенция на пушенето сред младежите, спонсорирани от индустрията, са 

създадени, за да подобрят публичния образ на тютюневата индустрия и да обезкуражат следващи 

законови мерки за контрол над тютюна14. Тези програми са в най-добрия случай неефективни, в 

най-лошия – служат като вид промоция на марката и насърчават младежите да пушат15,16.  
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Аргумент на индустрията: Рекламата, промоцията и излагането на тютюневите изделия не 

насърчава хората да започнат да пушат; те просто насърчават лоялността към марките тютюневи 

изделия, информират за наличните продукти и подбуждат пушачите да сменят марката.  

Отговор: На това твърдение най-добре отговоря David Abbott, председател на британската 

рекламна агенция Abbott Mead Vickers, през 1988 г.: „Мисля, че аргументи като този за смяна на 

марката са просто обидни в своята повърхностност…..Мисля, че рекламата със сигурност помага, 

за да привлече нови пушачи, независимо дали са жени или хора от третия свят”17. 

Все повече изследвания потвърждават, че рекламата и промоцията на тютюневи изделия 

повишават случаите на започване на тютюнопушене. Преглед на девет дългосрочни проучвания от 

2008 г., включващи 12 000 младежи, заключва, че „рекламата и промоцията на тютюневи изделия 

увеличават вероятността подрастващите да започнат да пушат”18. Рекламата на местата за 

продажба също насърчава младежите да започнат да пушат19. Изследване в Обединеното кралство, 

проведено между 1999 и 2004 г., установява, че за всяка форма на реклама на тютюневи изделия, 

която младежите разпознават, вероятността да започнат да пушат нараства със 7%20. Според 

проучване от 2004 г. запознатостта с билбордовете на местни тютюневи изделия повишава 

вероятността децата между 13 и 14 години в Испания да започнат да пушат21.  

 

Аргумент на индустрията: Рекламата и видимостта на продуктите в обектите за търговия на 

дребно са необходими, за да предоставят на потребителите информация за всички марки, които са 

налични, така че да могат да направят информиран избор за продуктите.  

Отговор: Местата за продажба са много важни за тютюневата индустрия, особено когато другите 

форми на реклама и промоция са забранени22. Документи на тютюневата индустрия показват, че 

индустрията използва рекламата в местата за продажба, за да повиши общите продажби на цигари, 

а не само пазарния дял23.  

 

Аргумент на индустрията: Забраните за реклама и видимостта на продуктите нарушават 

свободата на изразяване, правото на свободно предприемачество и правата на интелектуална 

собственост, защитени от международни договори.  

Отговор: По света националните съдилища са отсъждали в полза на общественото здраве и срещу 

смъртоносните интереси на тютюневите компании по въпроса за рекламата, промоцията и 

спонсорството на тютюневи изделия. Във Франция Конституционният съвет заявява, че забраната 

на рекламата на тютюневи изделия е конституционна, защото се основава на общественото здраве 

и не пречи на международната търговия24. В Обединеното кралство съдебно решение отбелязва, че 

промоцията на законни продукти не дава автоматично право на неограничени свободи на 

производителя. Вместо това, упражняването на такива свободи е обект на процедури, условия, 

ограничения и санкции, които могат да бъдат предписани чрез закон и са необходими в интерес на 

защита на здравето и защита правата на другите25. Международните правни инструменти като 

Интерамериканската комисия по правата на човека и някои национални конституции, като цяло, 

подчиняват интересите на частната собственост на по-големи обществени интереси, включително 

опазването на общественото здраве26.  

 

Аргумент на индустрията: Рекламата, промоцията и спонсорството трябва да бъдат регулирани, а 

не забранявани.  

Отговор: Рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия се целят към непушачите 

и младежите, особено в развиващите се страни, където регулацията на рекламата и промоцията са 

слаби, а познанията за опасността от употребата на тютюневи изделия и от излагането на тютюнев 

дим са ограничени 6,7. Член 13 от Рамковата конвенция за контрол на тютюна изисква страните по 

нея, в съответствие със своите конституции и конституционни принципи, да наложат пълна 

забрана на рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия в рамките на пет години 

след като влезе в сила в техните държави. Насоките за изпълнение на член 13 от Конвенцията ясно 
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показват, че пълната забрана, изисквана от Конвенцията, обхваща всяка реклама, промоция и 

спонсорство без изключение27. Страна по Конвенцията, която не е в позиция да наложи пълна 

забрана заради своята конституция или конституционни принципи, трябва да приложи 

ограничения на всяка реклама, промоция и спонсорство на тютюневи изделия28. В такъв случай 

ограниченията трябва да бъдат толкова всеобхватни, колкото позволяват законите29.  

 

Аргумент на индустрията: Няма нужда от забрана на логата на тютюневите изделия върху 

нетютюневи продукти, защото те не са предназначени да насърчават продажбата на тютюневи 

изделия.  

Отговор: Разширяването обхвата на марката е ползването на имената, логата и визуалните марки 

на тютюневи изделия върху нетютюневи продукти, дейности или събития. Вътрешни документи на 

тютюневата индустрия потвърждават, че разширяването на обхвата на марката се използва за 

насърчаване употребата на тютюневи продукти и за заобикаляне на забраните за реклама30. В 

отговор на забраната за реклама на тютюневи изделия във Франция R.J. Reynolds France отбелязва, 

че „в сравнение с повечето конкуренти RJR France изглежда по-добре подготвена за успешно 

противопоставяне на нови правни ограничения, благодарение на по-големия брой налични 

дейности за лицензиране на логото, които позволяват задоволителна непрекъсваща комуникация 

през марките Camel и Winston31. Проучване е установило, че индиректната реклама е мощно 

средство за поддържане идентичността на марката32.  

 

Аргумент на индустрията: Забраната за реклама на тютюневи изделия ще навреди на рекламната 

индустрия и на икономиката.  

Отговор: Рекламата на тютюневи изделия представлява само една малка част от цялата рекламна 

индустрия. Във Франция рекламата на тютюневи изделия представлява 0.5% от общия бюджет на 

рекламата през 1990 г., 0.7% в Обединеното кралство през 1994 г. и 1.8% в Белгия през 1995 г.24. 

Ръстът на общата реклама като цяло ще компенсира загубените приходи от реклама на тютюневи 

изделия. Базирани на опита на редица държави в Европейския съюз, забранили рекламата, 

разходите за реклама на тютюневите изделия са заменени от рекламиране в други сектори, без това 

да повлияе на приходите или общия брой работни места33. 

 

Аргумент на индустрията: Забрана на рекламата ще доведе до други забрани за реклама. 

Отговор: Тютюнът, за разлика от други обикновени потребителски продукти, е с висока степен на 

пристрастяване, канцерогенен и по своята същност смъртоносен. Няма безопасно ниво на употреба 

на тютюневи изделия. Тютюнът е уникален в начина, по който вреди на хората, обществото и 

икономиката, а забраните на неговата промоция не създават прецедент за другите продукти34.  

 

Аргумент на индустрията: Ако самият тютюн не е забранен, защо рекламирането му трябва да 

бъде? 

Отговор: Почти няма съмнение, че ако тютюнът беше въведен днес, неговата продажба щеше да 

бъде незаконна34. Въпреки това има много прецеденти за забраната или ограничаването на 

рекламата на опасни или потенциално опасни продукти, дори и ако тези продукти останат на 

пазара. Примерите включват оръжия, фойерверки и фармацевтични продукти.  

 

Аргумент на индустрията: Тютюнът е законен продукт и тютюневата индустрия има право да 

общува с потребителите, а потребителите – да получават информация.  

Отговор: Рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия разпространяват 

информация, която по своята същност е подвеждаща за потребителите. Няма употреба на тютюн, 

която не вреди на потребителя или на други, изложени на тютюневия дим. От друга страна 
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рекламата, свързана с употребата на тютюневи изделия и позитивните социални и лични аспекти, 

намаляват тези рискове в очите на потребителите. Следователно Рамковата конвенция за контрол 

на тютюна и правата на потребителите да получават информация изискват пълна забрана на 

рекламата, промоцията и спонсорството на тютюневи изделия в съответствие с конституцията на 

страната или конституционните принципи.  

 

Аргумент на индустрията: Забраната за спонсорство лишава обществото от музикални и 

културни събития, които не могат да се осъществят без подкрепата на тютюневите компании.  

Отговор: В страните, които имат пълна забрана за спонсорството на тютюневи изделия, други 

спонсори успешно са заменили тютюневите компании и марки във финансирането на спортни 

отбори, концерти и други събития35,36. Премахването на спонсорството на тютюневи изделия 

позволява по-голяма конкуренция между други компании за сделки за спонсорство. Четири години 

след забраняването на спонсорството на тютюневи изделия в Австралия корпоративното 

спонсорство на спортове, несвързано с тютюневата индустрия, е нараснало с 45%37. 

 

Аргумент на индустрията: Забраната за излагане в местата за продажба и на рекламата ще 

насърчи незаконната търговия чрез увеличаване на конкуренцията на база на цената, което води до 

това потребителите да избират по-евтини контрабандни продукти.  

Отговор: Липсата на изложени цигари на местата за търговия на дребно ще намали импулсивните 

покупки38. Това ще намали и ефекта от излагането на тютюневи изделия, което се прави с цел 

увеличаване броя на случаите на започване сред младежите и употребата като цяло19. Това би 

намалило общото търсене на всички тютюневи продукти, легално продавани или не. Забраната за 

реклама в местата за търговия на дребно не влияе на способността на контролните органи да 

идентифицират продаващите на черно и незаконния бизнес, който продава контрабандни 

тютюневи продукти. В почти всички пазари производителите умишлено промотират марките 

цигари с ниски цени на потребителите, чувствителни към цените, независимо дали видимостта на 

продукта е ограничена или потенциално забранена.  

 

 

 

Източник: Campaign for Tobacco-Free Kids, USA 

http://global.tobaccofreekids.org/files/pdfs/en/APS_industry_arguments_en.pdf 
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