
 
Για άμεση δημοσίευση 
 
Οι διασπαστικές καινοτομίες στους κλάδους τεχνολογίας-χρηματοοικονομικών μπορεί να 
είναι καθοριστικές για την αποτροπή της διαφαινόμενης κρίσης στην Κίνα σε σχέση με τους 

θανάτους που συνδέονται με το κάπνισμα  
 

Διακεκριμένη επιτροπή επισημαίνει με ποιο τρόπο τα σημαντικά διδάγματα από τη 
μεταμόρφωση της βιομηχανίας μπορούν να επιφέρουν θετική αλλαγή στην καπνοβιομηχανία 

της περιοχής, οδηγώντας στη βελτίωση της δημόσιας υγείας  
 
Χονγκ Κονγκ, Κίνα (11 Οκτωβρίου 2018) - Οι βιομηχανίες του Χονγκ Κονγκ και της ηπειρωτικής 
Κίνας αντιμετωπίζουν σήμερα δραματικές αλλαγές στις επιχειρηματικές πρακτικές. Αυτές οι 
αλλαγές μπορεί να προσφέρουν σημαντικά διδάγματα για τη μείωση μιας από τις μεγαλύτερες 
οικονομικές και κοινωνικές απειλές της περιοχής: τους θανάτους που συνδέονται με το 
κάπνισμα. Αυτό ήταν ένα από τα σημαντικότερα θέματα που συζητήθηκαν κατά τη διάρκεια 
του φόρουμ «Μαθαίνοντας από τις διασπαστικές καινοτομίες» που φιλοξένησε σήμερα το 
Economist Corporate Network.  
 
Οι θάνατοι που σχετίζονται με το κάπνισμα αναμένεται να αυξηθούν την επόμενη δεκαετία, σε 
συνάρτηση με τη γήρανση του πληθυσμού της περιοχής. Αποτελεί επιτακτική ανάγκη η ταχεία 
εξέλιξη σε θέματα που αφορούν την κατανάλωση καπνού, τις πολιτικές και τις επιχειρηματικές 
πρακτικές για τον καπνό, προκειμένου να υιοθετηθούν εναλλακτικές λύσεις στον καιόμενο 
καπνό. Το φόρουμ εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο η μεταμόρφωση της βιομηχανίας σε 
διάφορους τομείς—συμπεριλαμβανομένης της ενέργειας, των χρηματοοικονομικών και της 
τεχνολογίας—θα μπορούσε να προσφέρει σημαντικά διδάγματα για την επιτάχυνση των 
αλλαγών στην αγορά καπνού στο Χονγκ Κονγκ και στην ηπειρωτική Κίνα. 
 
«Αυτό που πριν από λίγα χρόνια ήταν αδιανόητο συμβαίνει σήμερα, χάρη σε νέες και 
πραγματικά διασπαστικές τεχνολογίες», δήλωσε ο Derek Yach, Πρόεδρος του Foundation for a 
Smoke-Free World. «Κάθε τομέας της κοινωνίας υφίσταται αλλαγές, και η καπνοβιομηχανία 
δεν αποτελεί εξαίρεση. Καθώς οι καταναλωτές αναζητούν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής, οι 
παραδοσιακές βιομηχανίες κάνουν τη μετάβαση σε επιχειρηματικά μοντέλα που δίνουν 
έμφαση σε καθαρότερες εναλλακτικές λύσεις για τις δραστηριότητες και τα προϊόντα τους.» 
 
Στο πλαίσιο του φόρουμ, το Foundation for a Smoke-Free World εξέδωσε δύο λευκές βίβλους:  
«Μεταμόρφωση του επιχειρηματικού τοπίου: Ανάλυση περιπτωσιολογικών μελετών σχετικά 
με την επίτευξη ενός κόσμου χωρίς κάπνισμα» και «Παγκόσμιες τάσεις στον τομέα της 
νικοτίνης». Οι βίβλοι εξετάζουν με ποιο τρόπο οι αλλαγές στις παγκόσμιες βιομηχανίες 
μπορούν να παρέχουν σημαντικές πληροφορίες για τις διασπαστικές καινοτομίες στην 
καπνοβιομηχανία και αξιολογούν τις μεγαλύτερες εταιρείες διανομής νικοτίνης στον κόσμο. 
Αυτή η έρευνα αποτελεί μέρος των ευρύτερων προσπαθειών του Ιδρύματος για την 
επιτάχυνση της ανάπτυξης καλύτερων πρακτικών μείωσης των επιβλαβών συνεπειών και 
διακοπής του καπνίσματος σε όλο τον κόσμο. Αυτό το φόρουμ είναι το πρώτο από μια σειρά 
παγκόσμιων συμποσίων τα οποία το Ίδρυμα σκοπεύει να διεξαγάγει σε θέματα που 
σχετίζονται με τις διασπαστικές καινοτομίες στην καπνοβιομηχανία.  
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Υπάρχουν περίπου 1,1 δισεκατομμύρια καπνιστές στον κόσμο σήμερα, και 315 εκατομμύρια 
καπνιστές βρίσκονται στην Κίνα. Παρόλο που η επικράτηση του καπνίσματος μειώνεται σε 
παγκόσμιο επίπεδο, η χρήση καπνού αυξάνεται σε ορισμένες χώρες χαμηλού και μεσαίου 
εισοδήματος, ιδίως μεταξύ των πιο ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Ο σκοπός του 
Foundation for a Smoke-Free World είναι η βελτίωση της παγκόσμιας υγείας, θέτοντας τέλος 
στο κάπνισμα μέσα στην παρούσα γενιά. Για το σκοπό αυτό, συνεργάζεται με ποικίλα 
ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων ερευνητών και υπέρμαχων της δημόσιας υγείας, 
για την εξεύρεση λύσεων που θα βοηθήσουν τους ανθρώπους να σταματήσουν το κάπνισμα ή 
να κάνουν τη μετάβαση σε προϊόντα μειωμένου κινδύνου, σε σχέση με τον καιόμενο καπνό. 
Επιπλέον, η Πρωτοβουλία Γεωργικής Μεταμόρφωσης του Ιδρύματος στοχεύει στη 
διαφοροποίηση των οικονομιών που στηρίζονται στην παραγωγή καπνού, προετοιμάζοντας 
τους μικροκαλλιεργητές καπνού να κάνουν την αλλαγή σε εναλλακτικές βιοποριστικές 
καλλιέργειες εν όψει μιας εποχής με σημαντική μείωση της ζήτησης για φύλλα καπνού.  
 
«Η Κίνα, ιδίως, ξεχωρίζει για την πρωτοπορία σε πολλές από αυτές τις βιομηχανικές αλλαγές», 
δήλωσε ο Robert Koepp, Διευθυντής του Economist Corporate Network. «Προκειμένου να 
ωφεληθούμε, αντί να ζημιωθούμε, από αυτές τις θεμελιώδεις μεταμορφώσεις πρέπει να 
αντλήσουμε διδάγματα από τις διασπαστικές καινοτομίες. Εκτός από τα οφέλη που μπορούν 
να αποκομίσουν οι επενδυτές και τα στελέχη, πώς μπορούν να ωφεληθούν και οι άνθρωποι 
στην κοινωνία; Με άλλα λόγια, πώς μπορούν να εφαρμοστούν τα διδάγματα από τις 
διασπαστικές καινοτομίες για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής; Αυτές είναι μερικές από τις 
ερωτήσεις που προσπαθήσαμε να απαντήσουμε μέσω αυτής της διακεκριμένης επιτροπής.» 
 
«Στόχος μας είναι να ενθαρρύνουμε τη συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες μεταμόρφωσης 
της παγκόσμιας καπνοβιομηχανίας και του οικοσυστήματος νικοτίνης για την επίτευξη ενός 
κόσμου χωρίς κάπνισμα σε αυτήν τη γενιά», ανέφερε ο Yach. «Καλούμε όλα τα 
ενδιαφερόμενα μέρη να συμμετάσχουν σε αυτή τη συζήτηση που ασπάζεται το αναπόφευκτο 
αποτέλεσμα - την εξάλειψη του καιόμενου τσιγάρου - και την υιοθέτηση της μεταμόρφωσης 
της βιομηχανίας. Οι εταιρείες καπνού στην Ασία και σε άλλες περιοχές έχουν την ευκαιρία να 
υιοθετήσουν επιχειρηματικά μοντέλα που θα οδηγήσουν σε έναν κόσμο χωρίς καιόμενα 
τσιγάρα.» 
 

### 
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Σχετικά με το Foundation for a Smoke-Free World, Inc. 
Το Ίδρυμα Foundation for a Smoke-Free World είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός 
οργανισμός που στοχεύει στη βελτίωση της παγκόσμιας υγείας, θέτοντας τέλος στο κάπνισμα 
μέσα στην παρούσα γενιά. Το Ίδρυμα στηρίζει την αποστολή του σε τρεις βασικούς πυλώνες: 
την Υγεία, την Επιστήμη και την Τεχνολογία, την Πρωτοβουλία Αγροτικής Μεταμόρφωσης και 
τη Βιομηχανική Μεταμόρφωση. Οι εργασίες Υγείας, Επιστήμης και Τεχνολογίας του Ιδρύματος 
συμπληρώνουν τις υπάρχουσες προσπάθειες ελέγχου του καπνού και εστιάζουν σε χώρες 
όπου ζουν οι περισσότεροι καπνιστές, προσφέροντας μια ατζέντα προσαρμοσμένη στους 
καπνιστές, με σκοπό την επιτάχυνση της διακοπής του καπνίσματος και της αλλαγής σε 
προϊόντα μειωμένου κινδύνου. Η Πρωτοβουλία Αγροτικής Μεταμόρφωσης στοχεύει στη 
διαφοροποίηση των οικονομιών που στηρίζονται στην παραγωγή καπνού και οι προσπάθειες 
της Βιομηχανικής Μεταμόρφωσης του Ιδρύματος εστιάζονται στην επίτευξη αλλαγών σε 
ολόκληρη την καπνοβιομηχανία και το οικοσύστημα νικοτίνης. 
 
Το Ίδρυμα έχει λάβει από την Philip Morris International (PMI) δάνειο ενεχυρίασης 80 
εκατομμυρίων δολαρίων ετησίως για 12 έτη, το οποίο ξεκίνησε το 2018. Σύμφωνα με τους 
κανονισμούς και τη συμφωνία ενεχυρίασης του Ιδρύματος, η PMI και, γενικά, η 
καπνοβιομηχανία εξαιρούνται από οποιονδήποτε έλεγχο ή επιρροή στο πώς το Ίδρυμα 
δαπανά τα κεφάλαιά του ή πού εστιάζει τις δραστηριότητές του. Η αποδοχή του ετήσιου 
δανείου εκ μέρους του Ιδρύματος δεν αποτελεί υποστήριξη εκ μέρους του Ιδρύματος τυχόν 
προϊόντων του ενεχυροδανειστή. 
 
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Ίδρυμα, επισκεφτείτε 
το www.smokefreeworld.org. 
 
Σχετικά με το Economist Corporate Network 
Το Economist Corporate Network (ECN) είναι η συμβουλευτική υπηρεσία του Economist Group 
για ανώτερα στελέχη και παράγοντες επιρροής του επιχειρηματικού κόσμου που αναζητούν 
πληροφορίες σχετικά με τις οικονομικές και επιχειρηματικές τάσεις στις αγορές και τις 
περιοχές. Ανεξάρτητο και αφυπνιστικό, το ECN παρέχει στους πελάτες τις πληροφορίες, 
γνώσεις και αλληλεπιδράσεις που χρειάζονται για να πετύχουν. Επικεφαλής είναι ειδικοί που 
μοιράζονται μια βαθιά γνώση και κατανόηση των περιφερειακών και παγκόσμιων 
επιχειρηματικών ζητημάτων, με επιχειρηματικές ομάδες που εδρεύουν στις περιοχές Ασία-
Ειρηνικός, Μέση Ανατολή και Αφρική. Μέσω του προσαρμοσμένου συνδυασμού έρευνας 
υψηλού επιπέδου, διαδραστικών συναντήσεων και ενημερώσεων, το Economist Corporate 
Network παρέχει ανάλυση ανά χώρα, ανάλυση σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο και 
ανάλυση εστιασμένη στον κλάδο σε τρέχουσες και προβλεπόμενες συνθήκες. 
 
Υπεύθυνος επικοινωνίας για τα ΜΜΕ 
Terence Nip 
Τηλ.: (852) 2884-8517 / 9166-5346 
Email: terence.nip@pulsecom.com.hk 

Jonathan Cheung 
Τηλ.: (852) 2884-8204 / 6042-9138 
Email: jonathan.cheung@pulsecom.com.hk 
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