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 מיידית להפצה
 

 המשבר במניעת המכריע הגורם להיות עשויים הפיננסיים המגזרים - בטכנולוגיה תעשייתי שיבוש
  לעישון הקשורים מוות מקרי של בסין המאיים

 
 הטבק בתעשיית חיובי לשינוי להביא עשויים התעשייה משינוי חשובים לקחים כיצד מדגיש מקצועי פאנל

  הציבור בבריאות לשיפור ובכך ,אזורב
 

 דרמטיים שינויים כעת חוות היבשתית ובסין קונג בהונג תעשיות - )2018 באוקטובר, 11( סין קונג, הונג
 הכלכליים האיומים אחד להפחתת שיובילו חשובים לקחים לספק עשויים אלה שינויים העסקיות. בפרקטיקות
 שנדונה העיקריות התובנות אחת הייתה זו לעישון. הקשורים מוות מקרי באזור: ביותר הגדולים והחברתיים

  .Economist The מגזין של התאגידית הרשת ידי על היום שנערך משיבוש" מידה"ל בפורום
 

 של זה באזור האוכלוסייה בגיל העלייה עם יחד הקרוב בעשור לעלות צפויים לעישון הקשורים מוות מקרי
 יתפתחו הקשורות העסקיות והפרקטיקות המדיניות גם כמו הטבק, צריכת כי הכרח קיים העולם.

 מגזרים במגוון שינוי של תהליך כיצד בחן הפורום טבק. לצריכת חלופות לאמץ כילוויש במהירות
 לטובת חשובים לקחים להניב יהיה עשוי - והטכנולוגיה הכספים האנרגיה, בתחומי לרבות - בתעשייה

 ובסין. קונג בהונג הטבק בשוק שינויים האצת
 

 חדישות לטכנולוגיות הודות ום,כי מתרחש בלבד מעטות שנים לפני מציאותי בלתי שנראה "מה
 ותעשיית שינוי, עובר בחברה מגזר "כל עישון. ללא לעולם הקרן נשיא יאך, דרק ציין באמת", ומשבשות

 משתנות ותיקות תעשיות יותר, בריא חיים אורח לאמץ שואפים שצרכנים בעוד דופן. יוצאת אינה הטבק
 שלהם." ולמוצרים לפעולות יותר תנקיו חלופות על דגש השמים עסקיים למודלים ועוברות

 
 בוחן מקרי ניתוח עסקי: שינוי" טכניות: סקירות שתי פרסמה עישון ללא עולם למען הקרן הפורום, במסגרת

 כיצד בוחנים העבודה ניירות ".הניקוטין בתחום עולמיות-כלל מגמות”ו",עישון ללא עולם להגשמת הרלוונטיים
 חברות את ולהעריך הטבק תעשיית שיבוש על חשובות תובנות לספק יכולים עולמיות-כלל בתעשיות שינויים
 את להאיץ הקרן של הנרחבים ממאמציה חלק מהווה זה מחקר בעולם. ביותר הגדולות הניקוטין אספקת
 בסדרת הראשון הוא זה פורום העולם. ברחבי וןהעיש הפסקות נהגי ואת יותר טובה נזקים להפחתת הפיתוח

  הטבק. בתעשיית לשיבוש הקשורים בנושאים לקיים מתכננת שהקרן עולמיים עיון ימי
  

https://www.smokefreeworld.org/sites/default/files/fsfw_business_transformation_white_paper.pdf
https://www.smokefreeworld.org/sites/default/files/fsfw_business_transformation_white_paper.pdf
https://www.smokefreeworld.org/sites/default/files/fsfw-report-trends-in-nicotine-1005201811.pdf
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 שנפיצות בזמן בסין. חיים מקרבם מליון 315 כאשר בקירוב, מעשנים מיליארד 1.1 כיום קיימים בעולם
 היא ההכנסה שבהן מסוימות במדינות עולה בטבק השימוש בירידה, אתנמצ העולם ברחבי העישון
 שיפור היא עישון ללא לעולם הקרן מטרת ביותר. הפגיעות האוכלוסיות בקרב ובמיוחד בינונית, עד נמוכה

 שונים, מניות בעלי עם פועלת הקרן זו, למטרה זה. בדור העישון הפסקת באמצעות העולמית הבריאות
 או לעשן להפסיק לאנשים לסייע המיועדים פתרונות על הציבור, בריאות למען ופעילים חוקרים כולל

 של החקלאי שינויה יוזמת כן, על יתר דליק. לטבק בהשוואה מזיקה פחות השפעה בעלי למוצרים לעבור
 לגידולים לעבור יותר קטנים טבק מגדלי ומכינה בטבק, התלויות כלכלות לביזור במטרה פועלת הקרן

  טבק. לעלי יותר נמוך משמעותית בביקוש שיתאפיין עידן של הגעתו טרם חלופיים,
 

 מנהל רואפ, רוברט אמר אלה", התעשייתיים השינויים מן ברבים חלוצה בהיותה בולטת במיוחד, "סין,
 להיות במקום אלה מהותיים משינויים תועלת להפיק "כדי .Economist The מגזין של התאגידית ברשת
 כיצד לקצור, יכולים ומנהלים שמשקיעים התגמולים מלבד מהשיבוש. לקחים נפיק כי נדרש שלהם, קורבן
 התעשייה משיבוש לקחים ליישם ניתן כיצד אחרות, במילים בחברה? להרוויח בחברה אדם בני יכולים
 הזה". המכובד הפאנל עם תשובה להן מחפשים שאנו השאלות מן אחדות הן אלה החיים? איכות לשיפור

 
 של האקולוגית והמערכת עולמית-הכלל הטבק בתעשיית לשינוי אפשרויות על דיון לעודד הוא שלנו "היעד

 לדיון להצטרף העניין בעלי כל את מזמינים "אנו יאך. ציין הזה", בדור עישון ללא עולם להשיג כדי הניקוטין
 הטבק לחברות התעשייתי. השינוי ואימוץ - הדליקה הסיגריה חיסול - נמנעת הבלתי התוצאה את המאמץ
 דליקות." סיגריות נטול לעולם שיובילו קייםעס מודלים לאמץ הזדמנות יש אחרים ובמקומות באסיה

 
### 

  

http://www.who.int/tobacco/resources/publications/mayo/en/index2.html
http://www.who.int/china/news/speeches/speech/dr-dr-bernhard-schwartl%C3%A4nder-who-representative-in-china-remarks-at-media-launch-of-who-undp-report-the-bill-china-cannot-afford
https://tobaccoatlas.org/wp-content/uploads/2018/03/TobaccoAtlas_6thEdition_LoRes_Rev0318.pdf
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 עישון ללא לעולם הקרן אודות
 באמצעות הציבור בריאות את לשפר שמטרתו רווח מטרות ללא עצמאי ארגון היא עישון ללא לעולם הקרן

 בריאות, מרכזיים: התווך עמודי משלושה לפעולותיה תמיכה מקבלת הקרן הזה. בדור העישון הפסקת
 המדע ,בריאות בתחומי הקרן של עבודתה תעשייתי. ושינוי החקלאי; השינוי יוזמת וטכנולוגיה; מדע

 רוב חיים שבהן במדינות מתמקדת היא הטבק, על לפיקוח שוטפים מאמצים משלימה והטכנולוגיה
 השפעה בעלי למוצרים המעבר ואת ההפסקה את להאיץ שנועד עישון מוכוון יום סדר ומביאה המעשנים,

 בטבק, התלויות תלכלכלו מגוונת חלופות להציע במטרה פועלת החקלאי השינוי יוזמת פחות. מזיקה
 והמערכת העולמית הטבק בתעשית שינוי בהשגת מתמקדים הקרן של התעשייתי השינוי ומאמצי

 ניקוטין. של האקולוגית
 

 למשך בשנה דולרים מליון 80 של בסכום )PMI( אינטרנשיונל מוריס פיליפ מתאגיד התחייבות קיבלה הקרן
 הטבק, ותעשיית PMI ההתחייבות, הסכם ו הקרן של העזר חוקי פי על .2018 בשנת שהחלה שנה 12

 פעולותיה. את ממקדת או כספיה את מוציאה הקרן שבו האופן על השפעה או ליטהמש מנועים כללי, באופן
 ההתחייבות. נותן של במוצריו הקרן של תמיכה מהווה אינה הקרן של השנתית ההתחייבות קבלת

 
 .orld.orgwww.smokefreew באתר בקרו נא הקרן, אודות נוסף מידע לקבלת

 
 Economist The מגזין של התאגידית הרשת אודות
 Economist The מגזין של הייעוץ שירות היא )Economist The )ECN מגזין של התאגידית הרשת

 הקיימות כלכליות מגמות אודות על תובנות המחפשים העסקים, בעולם השפעה ובעלי בכירים למנהלים
 ללקוחות ומספקת מחשבה, ומעוררת עצמאית היא ECN שונים. ואזורים שווקים של לרוחבם בעסקים
 נהוהב ידע החולקים מומחים אותה מובילים להצליח. כדי זקוקים אלה שלהם וההידוד תובנות מידע,

 פסיפיק,-אסיה באזור המבוססות עסקיות קבוצות בזכות זאת ועולמיות, אזוריות עסקיות בסוגיות עמוקים
 אינטראקטיביים, ותדריכים פגישות אישית, ומותאם איכותי מחקר באמצעות ואפריקה. התיכון המזרח
 וכן האזור המדינה, ברמת תעשייה-ממוקד ניתוח מספקת Economist The מגזין של התאגידית הרשת
 לעתיד. תחזיות מציעה ואף הזאת בעת השוררים התנאים על עולמית-כלל ברמה

 
 קשר אנשי

Nip Terence 
 (852) 8517-2884 / 5346-9166 טלפון:
 terence.nip@pulsecom.com.hk דוא"ל:

Cheung Jonathan 
 (852) 8204-2884 / 9138-6042 טלפון:
 jonathan.cheung@pulsecom.com.hk דוא"ל:
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