
 
 
 

София 1202, Бул. „Сливница“ 257, ет. 3  
coalicia.bezdim.org | +359 882 374000  

1 
 

 

СТРАТЕГИИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ КОРПОРАТИВЕН ИМИДЖ 

НА ТЮТЮНЕВАТА ИНДУСТРИЯ 

 

„Програмите на тютюневата индустрия, които искат да допринесат за социалното 

благоденствие, повдигат следния въпрос: как могат тютюневите предприятия да съчетаят 

основната си цел – постигане на максимални печалби от производството и продажбата на 

смъртоносни продукти – с корпоративната социална отговорност: бизнес норми, основани на 

етични ценности и уважение към служители, потребители, общността и околната среда.“ 

                                                                                            Световната здравна организация, 20031 

 

Корпоративна социална отговорност 

Корпоративната социална отговорност (КСО) популяризира мнението, че „фирмите трябва да се 

стремят да реализират печалба, да се етични и да бъдат добри корпоративни граждани.“2 

Тютюневите предприятия поддържат КСО програми в опит да противодействат на негативизма, с 

който се гледа на смъртоносния им бизнес. Тютюневата индустрия дарява пари за благородни 

цели, което променя начина, по който хората гледат на нея. Но тютюневите предприятия не са като 

останалите предприятия. Тютюнът е единствения потребителски продукт, който убива половината 

от хората, които го консумират според указанията.3  

Вътрешната документация на тютюневата индустрия разкрива истинските цели на тези 

спонсорирани от нея програми. Тези програми:4 

• работят в интерес на индустрията, като предотвратяват ефективното законодателство за 

контрол на тютюнопушенето; 

• поставят на заден план защитниците на общественото здраве; 

• запазват достъпа на индустрията до младежите; 

• създават съюзници и запазват влиянието на индустрията сред политическите и 

регулаторните органи; 

• намаляват опозицията от страна на родители и възпитатели; 

• изграждат доверие в индустрията. 

Тютюневата индустрия се опитва да си изгради публичен имидж на отговорна корпорация чрез: 

• филантропски дейности в области като образование, научи изследвания, изкуства и 

култура; 

• популяризиране програми за превенция на пушенето сред младежи. 

 

Филантропията 

Все по-често потребителите, служителите и мениджърите очакват компаниите да излязат извън 

традиционната си роля на продажба с цел печалба. Тютюневите предприятия се занимават с 

филантропски дейности с цел подобряване на обществения си имидж като допринасящи за 

общественото благо. Някои компании дори основават филантропски фондации, които финансират 

тези дейности.  

Тютюневите предприятия и техните фондации подкрепят образователни дейности, въпреки че 

много деца ги пренебрегват, тъй като родителите им харчат пари за цигари. 
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• В партньорство с Министерството на търговията, Кралския университет в Пном Пен и 

програмата на ООН за развитие, British American Tobacco (BAT) организира кариерен форум в 

Националния културен център на Камбоджа през 2007г.5 

• Индонезийската фондация Sampoerna (финансирана от Sampoerna Tobacco, част от 

Phillip Morris), осигурява стипендии на студенти и провежда обучения за учители по управление на 

класната стая и развитие на учебния план.6 

Тютюневите предприятия и техните филиали осигуряват средства за борба със здравни и 

икономически проблеми, причинени пряко от употребата на тютюн. 

• Компанията Grupo Carso, собственост на Карлос Слим, който е член на борда на 

директорите във Phillip Morris International до ноември 2007 г., е държала значителни дялове от 

CIGATAM, една от най-големи тютюневи предприятия в Мексико.7 Фондация „Карлос Слим“ 

дарява първите 500 млн. долара за откриването на института Carso de Salud в Мексико (Здравен 

институт Карсо). Един от приоритетите на института са хроничните заболявания. 

Тютюнопушенето е основен причинител на две от най-разпространените хронични заболявания, с 

които се занимава института – сърдечно-съдови заболявания и рак. 

• British American Tabacco партнира с кенийци, членове на Kerio Trade Winds Project, 

чиято основна цел е „разработване на дейности за отглеждането на тютюн, като алтернатива на 

стратегията на правителството за борба с бедността.“ Въпреки това, производството на тютюн и 

широкото разпространение на тютюнопушенето водят до големи икономически загуби за 

правителството и неговите граждани. В страните с развиващи се икономики и високи равнища на 

бедност, производството на тютюн влошава още повече икономическото състояние. В Китай 

например, прекомерните медицински разходи се дължат на тютюнопушенето и е изчислено, че 

потреблението на цигари е причината за бедността на 30.5 млн. жители в градовете и 23.7 млн. 

селяни.9 

 

Програми за превенция при младежта, спонсорирани от индустрията 

Някои тютюневи компании спонсорират и създават програми за превенция на тютюнопушенето 

сред младежта. Тези програми датират от 80-те години, когато в САШ стартира първата такава 

програма.10 До 2001 г. Phillip Morris International взема „активно участие в повече от 130 програми 

за превенция на тютюнопушенето при младежи в повече от 70 страни.“11  

Проучване сочи, че подобни програми, финансирани от индустрията, са неефективни при 

намаляването на тютюнопушенето сред младежите и дори могат да ги насърчават към 

пушене.12,13,14 

• В сравнение с програмите за общественото здраве, спонсорирани от индустрията 

програми за превенция, са по-непривлекателни и по-неубедителни.15 

• Програмите, спонсорирани от индустрията, омаловажават последиците от 

тютюнопушенето върху здравето и дори го популяризират.16,17 

Тютюневата индустрия осъществява четири типа превантивни програми. Всяка от тях всъщност 

работи в полза на тютюневата индустрия по уникален начин:18 

1. Програми, насочени директно към младежите: 

• затвърждават схващането, че пушенето е избор на зрял човек; 

• подкопават авторитета на съществуващите кампании на общественото здраве, като и те 

се насочват към тийнейджърите и разпространяват по-слаби послания срещу тютюнопушенето; 

• маргинализират опозицията като я представят за крайна; 

• увеличават доверието в тютюневите компании като си сътрудничат с преподаватели при 

откриването на програмите; 

• осигуряват постоянен достъп на тютюневите компании до младежта. 

2. Програми, насочени към родители: 

• маргинализират опозицията като я представят за крайна; 
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• поставят вината върху родителите и обществото, вместо върху рекламите на 

тютюневите компании, насочени към младежите; 

• увеличават доверието в тютюневите компании като си партнират с родителски групи 

при откриването на програмите. 

3. Програми, насочени към търговците на дребно: 

• загатват, че възрастта е единствената причина да не се пуши; 

• държат тютюневата индустрия в течение на местната законодателна дейност; 

• маргинализират опозицията като я представят за крайна; 

• създават връзки между търговците на дребно и тютюневата индустрия; 

• пренасочват вниманието от участието на тютюневата индустрия и нейната отговорност 

за пушенето сред младежите. 

4. Пряко финансиране на младежки организации: 

• увеличават доверието в тютюневите предприятия, като им позволяват да постигнат ниво 

на легитимност; 

• позволяват на тютюневите предприятия да изградят връзка с младежки групи с добра 

репутация. 

 

Основни изводи: 

• Програмите за корпоративна социална отговорност на тютюневата индустрия са 

стратегия, която помага за увеличаване на печалбите и подобряване на имиджа й. 

• Тютюневата индустрия се ангажира с благотворителни дейности в области като: 

кариерното развитие, образование, борба с хроничните заболявания и намаляване на бедността. 

Тези дейности представляват етичен конфликт между маркетинга, корпоративната социална 

отговорност и продажбата на стоки, които увреждат и убиват, когато се използват по 

предназначение. 

• Нито една програма за превенция при деца, спонсорирана от тютюнева компания, не е 

предоставила доказателства, че ефективно е предотвратила пушенето или е помогнала при 

отказването от вредния навик. В действителност, доказателствата от последните проучвания 

потвърждават, че тези програми са в най-добрия случай неефективни и дори насърчават децата към 

пушене. 

• Превантивните програми за младежи, осъществени от тютюневата индустрия, са опит да 

се противодейства на негативния имидж на този смъртоносен бизнес. Всяка от тези програми 

работи в полза на тютюневата индустрия. 

 

Според J.J. Slavitt, директор политики и планиране, Philip Morris, „Критериите за определянето на 

успеха на младежките програми са: намаляването броя на предложените и одобрени закони, 

ограничаващи и забраняващи продажбите и маркетинга ни; прокарване на благоприятни за 

индустрията закони и по-голяма подкрепа от бизнеса, родителските и учителските групи.”19 

 

За да се намали употребата на тютюневи изделия, особено сред младежите, страните 

трябва да въведат пълна забрана на всякаква реклама, промоция и спонсорство. 

 

 

 

Източник: Campaign for Tobacco-Free Kids 

http://www.sesrtcic.org/tfo/files/factsheets/8.APS_CSR_en.pdf 
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