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Pakistan: Nông dân thuốc lá KP phản đối dự luật kiểm soát thuốc lá
22/9 - Nông dân thuốc lá ở vùng Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan, kêu gọi chính phủ rút lại Dự luật
Cấm hút thuốc và Bảo vệ người không hút
thuốc, theo đó cấm mọi hình thức quảng cáo
thuốc lá, khuyến mãi và tài trợ và hiện đang
được xem xét tại Thượng viện. Nông dân
lưu ý rằng đoạn đường của biện pháp này sẽ
khiến hàng triệu người liên quan với việc
trồng cây thuốc lá thất nghiệp. Liaqat
Yousafzai, một nông dân thuốc lá, cho biết,
có hơn 1,1 triệu người đang trực tiếp hoặc
gián tiếp liên quan đến ngành công nghiệp
thuốc lá ở Pakistan. Chủ tịch Hội đồng Điều phối Nông dân, Azam Khan, cho biết thuốc lá không
chỉ là nguồn sinh kế chính đối với hàng triệu nông dân, mà còn mang lại hơn 100 tỉ Rs (848,9 triệu
USD) doanh thu thuế liên bang mỗi năm cho chính phủ. (News International)
Châu Phi: ITGA bày tỏ quan ngại trước đề xuất loại những nước trồng lá ra khỏi COP7
22/9 - Hiệp hội Nông dân Thuốc lá Quốc tế (ITGA) châu Phi đã bày tỏ quan ngại trước báo cáo
rằng Liên Hợp Quốc dự định cấm hàng chục "các quan chức được chỉ định và chọn từ các ngành
hành pháp, lập pháp và tư pháp" đại diện cho
các nước trồng cây thuốc lá, tham gia Hội
nghị các Bên lần 7 (COP7) Công ước khung
của WHO về Kiểm soát Thuốc lá, dự kiến sẽ
diễn ra tại Delhi, Ấn Độ, vào tháng 11 năm
2016. Chủ tịch ITGA Francois van der
Merwe nói Hiệp hội "giận dữ, nhưng không
ngạc nhiên" trước việc cấm này, theo đó ông
nhấn mạnh là "một sự vi phạm trắng trợn
nguyên tắc tham vấn dân chủ với các bên bị
ảnh hưởng" và gây ảnh hưởng đến quyền chủ quyền của các quốc gia có trồng cây thuốc lá. Thật
không đúng khi để những cán bộ y tế cộng đồng, "những người có ít hoặc không có kiến thức thực
sự về trồng cây thuốc lá, ngành thuốc lá, và tầm quan trọng kinh tế của chúng ở các nước đang phát
triển", đưa ra quyết định, theo đó "sẽ trực tiếp làm ảnh hưởng đến đời sống của 30 triệu nông dân

thuốc lá, cũng như lao động nông thôn và gia đình của họ ở châu Phi và trên thế giới," ông
Francois nói. (Vanguard)
Mỹ: Diện tích thuốc lá vàng sấy giảm 8% trong năm nay
19/9 – Nông dân từ Wilson County, Bắc Carolina, đã trồng cây thuốc lá vàng sấy trên 8.522 mẫu
đất trong năm nay, giảm 8% so với năm ngoái. Norman Harrell, chuyên viên khuyến nông của
Trung tâm Hợp tác xã Khuyến nông Bắc Carolina của hạt Wilson, nói một phần tư đến một phần
ba nguyên liệu lá vàng sấy trồng trong nước được bán tại hạt này. Harrell cho biết nhiệt độ thời tiết
tăng cao trong suốt tháng 8 đã khiến vụ mùa chín nhanh chóng. Ông này nói thêm rằng "cây trồng
thuốc lá đang trưởng thành với một tốc độ rất nhanh, và nông dân đang tranh thủ thu hoạch cây
trồng trước khi chúng bị cháy khô trên cánh đồng." Nông dân David Blalock cho biết hạt này đáng
ra đã có được một vụ mùa cây trồng thuốc lá thắng lợi, nhưng thời tiết nóng và khô đã ảnh hưởng
cây trồng trên các cánh đồng. (Wilson Daily Times)
Indonesia: Hiệp hội Nông dân kêu gọi chính phủ xây dựng giá sàn cho nguyên liệu lá thuốc lá
18/9 – Hiệp hội Nông dân Thuốc lá Indonesia (APTI) ở Đông Lombok-chapter đang kêu gọi chính
phủ can thiệp để xây dựng giá sàn cho
nguyên liệu thuốc lá. Chủ tịch của Hiệp
hội, Apifuddin, cho biết giá bán hiện nay
vẫn theo mức giá của năm ngoái và
không phản ánh chi phí sản xuất tăng
lên. Apifuddin cho biết điều kiện thời tiết
không thuận lợi dẫn đến một sự sụt giảm
về chất lượng cây trồng ở Đông Lombok
và Tây Nusa Tenggara trong vụ mùa này.
Người mua sẽ trả mức giá thấp và nông
dân sẽ bị thiệt hại nếu chính phủ không
can thiệp, ông nói. Dữ liệu APTI cho thấy ít nhất 3.000 nông dân thuốc lá ở Đông Lombok sản
xuất thuốc lá theo hợp đồng với 13 công ty thuốc lá, trong khi hơn 18.000 nông dân tự trồng cây
thuốc lá không có hợp đồng. (Jakarta Post)
Zimbabwe: Các công ty Trung Quốc đầu tư vào các trang trại Zimbabwe
17/9 - Gần hai thập kỷ sau khi Tổng thống Zimbabwe Robert Mugabe đã phát động chương trình
cải cách ruộng đất gây tranh cãi của mình, dẫn đến việc tịch thu đất thuộc sở hữu của nông dân da
trắng. Trung Quốc đang bơm tiền vào 5 trang trại thuốc lá ở Trung Mashonaland, một trong những
khu vực sản xuất thuốc lá chính của nước này. Các nhà quan sát ngành công nghiệp ước tính rằng

các trang trại này sẽ có khả năng trồng khoảng 1.500 mẫu thuốc lá trong năm nay. Trong khi các
chương trình cải cách ruộng đất đã trao cho khoảng 60.000 nông dân thuốc lá da đen có quy mô
nhỏ, để trồng cây thuốc lá thuộc cấp loại thấp hơn. Còn nhiều trang trại lớn được tái phân phối
trong tình trạng xấu. Chính quyền Mugabe tập trung vào việc tăng cường quan hệ với Trung Quốc,
các công ty Trung Quốc đang đầu tư vào máy móc nông nghiệp và tìm kiếm lời khuyên từ các
chuyên gia quốc tế. Người ta ước tính rằng cơ sở hạ tầng mới, bao gồm thiết bị sản xuất bởi công
ty Mỹ Valley Irrigation, có chi phí ít nhất là £7 triệu (9,1 triệu USD). (Telegraph)
Mỹ: Báo cáo của USDA cho thấy cây thuốc lá là sản phẩm hữu cơ hàng đầu của Virginia
16/9 - Vụ Nông nghiệp và Dịch vụ Người tiêu dùng Virginia công bố rằng Báo cáo về Chứng nhận
Sản xuất Hữu cơ năm 2015, theo đó cung cấp dữ liệu về diện tích, sản xuất và doanh số của một
loạt các cây trồng hữu cơ được chứng
nhận và dữ liệu về tồn kho và doanh
số của các mặt hàng chăn nuôi hữu cơ
, được phát hành bởi Dịch vụ Thống
kê Nông nghiệp Quốc gia (NASS) của
Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy rằng
thuốc lá là sản phẩm hữu cơ hàng đầu
tại Virginia, với doanh số bán thuốc lá
đạt tổng trị giá 18,7 triệu USD, chiếm
38% tổng doanh số. Herman Ellison,
nhà thống kê của NASS, cho biết số
lượng của các trang trại hữu cơ được chứng nhận của USDA và giá trị bán hàng đã tăng gấp đôi kể
từ năm 2011. Trong năm 2015, các trang trại hữu cơ được chứng nhận của USDA đã bán sản phẩm
hữu cơ trị giá 49,1 triệu USD, trong đó có 27,8 triệu USD là cây trồng và 18,3 triệu USD là gia súc,
gia cầm và các sản phẩm liên quan. (States News Service)
Zimbabwe: Nông dân thuốc lá nói về kinh nghiệm của mình
15/9 - David Danger, một nông dân thuốc lá từ Headlands ở tỉnh Manicaland, Zimbabwe, trồng cây
thuốc lá trên 3 ha đất và cây ngô trên 1 ha, cho biết ông quản lý để sản xuất 3.000 kg lá trên mỗi ha
với giá trung bình 4.00 USD mỗi kg, so với năng suất trung bình toàn quốc là 2.200 kg trên mỗi ha
với giá trung bình 2,94 USD cho mỗi kg. Danger có được lợi nhuận cao là do thực hiện kỹ thuật
làm nông chuẩn mực và kỷ luật. Ông này cho biết việc lên kế hoạch là một yếu tố thành công quan
trọng trong canh tác cây thuốc lá, bởi các nông dân phải đảm bảo rằng nhà kho của họ có đủ không
gian để tránh lãng phí. Danger nhấn mạnh tầm quan trọng của tính thống nhất, bắt đầu từ luống đất
tốt để có một vụ mùa cây trồng tốt đều và thúc giục nông dân tiến hành thử nghiệm đất hàng năm

để đảm bảo rằng đất có sự cân bằng về các chất dinh dưỡng trong đất, ngoài một số khác như đạm,
lân và kali. Ông cũng kêu gọi nghiên cứu
môi trường bán hàng. Ông nhận được giá
chào mua là 4,99 USD/kg sau khi ông đã
thay đổi sàn khác, nơi ông đã từng bán.
Ông Danger cho biết ông trồng cây vào 15
tháng 9 trong vụ mùa năm 2015, nhưng khi
mùa mưa bắt đầu năm nay sẽ xác định khi
nào ông sẽ cấy thuốc lá. Ông Danger đã
nhận được giải thưởng hạng nhất tại cuộc
triển lãm cây thuốc lá tốt nhất trong sự kiện Makoni Agricultural Show được tổ chức vào ngày 09
tháng 9 bởi Ủy ban Tiếp thị và Công nghiệp Thuốc lá. (Herald - Harare)
Philippines: Nông dân thuốc lá trông nhờ hỗ trợ của chính phủ trong cạnh tranh toàn cầu
15/9 - Bên lề một diễn đàn về nông nghiệp thuốc lá ngày 15 tháng 9, Mario Cabasal, chủ tịch của
Liên đoàn Hợp tác xã và Nông dân Thuốc lá Quốc gia, cho biết "trong bối cảnh cạnh tranh ngày
càng tăng từ các nước khác sản xuất thuốc lá," hầu hết nông dân thuốc lá địa phương và hợp tác xã
đang tìm kiếm sự hỗ trợ từ chính phủ, bao gồm sự giúp đỡ tài chính, để "cạnh tranh trên thị trường
thế giới." Cabasal đề nghị rằng Quốc hội hoặc Thượng viện không nên liệt cây thuốc lá vào danh
sách các sản phẩm nông nghiệp. Trong khi đó, một nghiên cứu chung của tổ chức Hành động Cải
cách Kinh tế và Hiệp hội Ung thư Mỹ, đã được phát hành vào ngày 15 tháng 9, chỉ ra rằng việc
canh tác nguyên liệu lá không còn là một nghề hấp dẫn cho hầu hết các hộ nông dân nhỏ. "Cơ cấu
của các thị trường nông sản, đặc biệt là sự tiếp cận hạn chế về vốn và các thị trường, đem lại ít
động cơ để nông dân chuyển sang cây trồng khác ngoài thuốc lá", nghiên cứu lưu ý. Báo cáo đề
xuất một chiến lược phát triển kinh tế Philippine dài hạn, bao gồm sự đa dạng hóa của ngành nông
nghiệp và các mối liên kết được cải thiện với nền sản xuất và công nghiệp. (Philippines News
Agency)
Tanzania: Chính phủ mong muốn tiếp cận thị trường Trung Quốc
07/9 - Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Chăn nuôi và Thủy sản Tanzania, William Ole Nasha, nói với
Quốc hội vào ngày 06 tháng 9 rằng chính phủ đang đàm phán với các công ty Trung Quốc "để xem
liệu chúng ta có thể đảm bảo cho nguyên liệu thuốc lá trong nước được bán tại thị trường Trung
Quốc". Ông nói thêm rằng chính phủ "sẽ tiếp tục mời gọi tất cả các bên quan tâm đến mua thuốc lá
sản xuất trong nước." Tuy nhiên, ông cũng cảnh báo nông dân rằng giá nguyên liệu lá có thể sụt
giảm và kêu gọi họ xem xét chuyển sang cây trồng khác. Chính phủ cũng đang khuyến khích các
doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào các ngành công nghiệp chế biến thuốc lá để phục vụ cho nhu cầu

ngày càng tăng đối với nguyên liệu thuốc lá. Số liệu từ Cơ quan Ngân khố Tanzania cho thấy
ngành công nghiệp thuốc lá đóng góp 252 triệu USD mỗi năm từ doanh thu xuất khẩu và chiếm
hơn 70.000 việc làm. (Daily News - Tanzania)
SẢN XUẤT & KINH DOANH
Hàn Quốc: KT&G nổi lên như nhà sản xuât thuốc lá điếu toàn cầu
25/9 - KT&G đang nổi lên như hãng sản xuất thuốc lá lớn thứ 5 trên thế giới khi khối lượng hàng
bán ở nước ngoài của nó đạt 46,5 tỷ điếu vào năm ngoái, lần đầu tiên vượt khối lượng hàng bán nội
địa là 40.6 tỷ điếu. Sản phẩm super-slim và hàm lượng tar thấp “Esse” được công nhận là một đóng
góp rực rỡ cho sự tăng trưởng doanh số
bán hàng, theo các viên chức KT&G.
Trong 10 năm tiếp theo sau việc tư nhân
hóa của công ty trong năm 2002, doanh
số bán hàng ở nước ngoài của KT&G
đã cho thấy một bước nhảy vọt gấp 15
lần. Doanh số bán hàng ở nước ngoài
vào năm 1999 đứng ở mức 2,6 tỷ điếu
thuốc, sau đó lên đến 40,7 tỷ điếu vào
năm 2012. Giữ vị trí dẫn đầu ở Trung
Đông và Trung Á, nơi mà nhiều nhà sản xuất thuốc lá toàn cầu phải đối mặt với thất bại, mở đường
cho KT&G "thiết lập công tác tiếp thị ở nước ngoài", một viên chức cho biết. Bắt đầu với Thổ Nhĩ
Kỳ vào năm 2008, công ty mở rộng dây chuyền sản xuất ở Iran và Nga để cung cấp sản phẩm với
một tốc độ nhanh chóng. Trong năm 2011, công ty đã mua lại nhà sản xuất thuốc lá lớn thứ 6 ở
Indonesia. KT&G đang tăng tốc việc kinh doanh sang các thị trường rộng lớn hơn từ Mỹ, châu Phi
đến châu Mỹ Latinh và khu vực châu Á-Thái Bình Dương, bởi năm ngoái gần 40 phần trăm lợi
nhuận từ nước ngoài là thu được từ các thị trường này, theo số liệu tổng hợp. Ý tưởng marketing
của công ty là thúc đẩy các sản phẩm super-slim, hàm lượng tar thấp và đa dạng cho thị trường hơn
là đẩy một thương hiệu duy nhất. Thời gian là bạn đồng hành tại thị trường Mỹ, trong khi Esse
được thúc đẩy tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. KT&G giữ được kết quả tốt hơn khi doanh số
tại thị trường mới tăng gấp 3 lần trong vòng 5 năm gần đây. Thị trường Mỹ đã tăng gần 40 phần
trăm trong năm ngoái. Tại Mông Cổ, doanh số bán Esse tăng lên 120 lần tương ứng với sự bùng
nổ dân số tại đó. Công ty cũng thành công rực rỡ ở châu Phi khi 2,8 tỷ điếu được bán chạy như tôm
tươi, nhờ nhu cầu tăng đối với thuốc lá điếu super-slim. Công ty cho biết họ đang "cho tăng cường
chất lượng sản phẩm để củng cố vị trí hãng sản xuất thuốc lá số 1 tại các thị trường tiềm năng ở
nước ngoài", công ty này công bố. (The Korea Herald)

Nhật: JT bán thuốc lá điện tử Ploom Tech tại các thành phố ở Nhật Bản trong năm tới
23/9 - Bắt đầu từ năm tới, JT, công ty thuốc lá lớn thứ ba trên thế giới, sở hữu các thương hiệu chủ
chốt bao gồm Winston, Mevius và Benson & Hedge, sẽ bắt đầu bán thuốc lá điện tử của Ploom
Tech tại các thành phố ở Nhật Bản, công ty này công bố. Động thái này xuất hiện khi JT "chiến
đấu để bắt kịp" với đối thủ PM trước nhu cầu gia tăng đối với các sản phẩm khí hơi. "Mặc dù
chúng tôi không thể cho biết về thời gian chính xác cho việc ra mắt toàn quốc tại Nhật do nhu cầu
thay đổi nhanh chóng, ý định của chúng
tôi là mở rộng, bắt đầu từ khu vực đô thị,
từng bước một, từ đầu năm tới",
Yasuhiro Nakajima , phó chủ tịch phụ
trách về sản phẩm mới nổi, cho biết.
Công ty sẽ tăng năng lực sản xuất của
mình lên gấp 4 lần vào cuối năm nay và
gấp 10 lần vào cuối năm tới. Vào tháng 8
vừa rồi PMI nhà sản xuất Marlboro nói
rằng sản phẩm thuốc lá “đốt bằng nhiệt
lượng” được gọi là iQOS đã tăng trưởng gần 3% tại thị trường thuốc lá Nhật Bản, "xâm nhập" vào
một đất nước mà JT tạo ra 40% lợi nhuận của nó. "Chúng tôi tin rằng giải quyết được sản phẩm
điện tử khí dung và khí hơi cùng một lúc là rất, rất quan trọng để là người chiến thắng trong toàn
bộ hạng mục đang nổi lên này," Nakajima nói với Reuters. Công ty này cũng đề cập đến việc kinh
doanh quốc tế của họ có được địa vị tốt để đáp ứng dự báo tăng trưởng cả năm với 11,4% về lợi
nhuận, 8,1% về doanh thu và 2% về khối lượng. (Reuters)
Hàn Quốc: Phân tích cho thấy 3 công ty thuốc lá có được 30% lợi nhuận trong năm 2015
23/9 - Một phân tích được tiến hành bởi văn phòng nhà lập pháp đối lập Hàn Quốc Park Youngsun dựa trên báo cáo tài chính của KT&G, Philip Morris Korea và BAT Korea cho thấy rằng mỗi
công ty này đã đạt được hơn 30% lợi nhuận trong năm 2015, so với năm 2014, bởi các công ty này
đã có thể trốn hơn 200 tỷ won (181,5 triệu USD) tiền thuế bằng cách tích trữ thuốc lá được giao
trước năm 2015 và chỉ bán ra sau khi việc tăng thuế lên thêm 2.000 won (1,79 USD) trên mỗi bao
thuốc lá, có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2015. Doanh thu năm 2015 KT&G đạt 2,82 nghìn tỷ
(2,6 tỷ USD), tăng 2,9% so với năm 2014 nhưng lợi nhuận ròng tăng 32,2% cùng kỳ năm lên tới
987,9 tỷ won (896,2 triệu USD) trong năm 2015. Doanh số của Philip Morris Korea tăng cùng kỳ
năm là 15,3% lên đến 810,8 tỷ won (735,5 triệu USD) trong năm 2015, nhưng lợi nhuận ròng tăng
33,9% cùng kỳ năm đạt 191,7 tỷ won (173,9 triệu USD). Doanh số bán hàng của BAT Korea giảm
13,5% cùng kỳ trong năm 2015, nhưng họ đã cố gắng để có được 27 tỷ won (24,5 triệu USD) lợi

nhuận ròng trong năm 2015, so với lỗ ròng 9,6 tỷ won (8,7 triệu USD) trong năm 2014, bản phân
tích cho thấy. (Yonhap News Agency)
Thái Lan: TTM chuyển cơ sở sản xuất
19/9 – Công ty Độc quyền Thuốc lá Nhà nước Thái Lan (TTM) thông báo rằng họ đã đầu tư 1,5 tỷ
baht (42,8 triệu USD) để di chuyển cơ sở sản xuất của mình từ Khlong Toei tại Bangkok đến Khu
công nghiệp Rojana Industrial Park ở Ayutthaya. Dự kiến nhà máy sẽ đi vào sản xuất quy mô vào
năm 2017. Bộ Tài chính đã chỉ đạo công ty này di dời giữa lúc có các quan ngại về ùn tắc giao
thông ở trung tâm Bangkok. (Thai News Service)
Trung Quốc: STMA & Japan Tobacco ký thỏa thuận hợp tác
10/9 - Ling Chengxing, Tổng giám đốc Cục Độc quyền Quản lý Thuốc lá/ Tổng công ty Thuốc lá
Nhà nước Trung Quốc, và Koizumi Mitsuomi, chủ tịch của công ty Japan Tobacco, gần đây đã ký
một thỏa thuận hợp tác giữa hai đơn vị, khi cả hai bên xem xét hợp tác về kỹ thuật sản xuất, bán
hàng, quản lý doanh nghiệp và kinh doanh quốc tế trong 32 năm qua. Chengxing hy vọng rằng thỏa
thuận này sẽ giúp thúc đẩy mối quan hệ giữa hai bên, trong khi Mitsuomi muốn cả hai công ty
thiết lập một mối quan hệ tốt hơn dựa trên sự tin tưởng lẫn nhau. (Tobacco China)
Nga/Hy Lạp: Nguồn cung ứng thuốc lá từ Hy Lạp tăng
9/9 - Phó trưởng Nga Sergei Levin cho biết rằng nguồn cung cấp dầu ô liu và thuốc lá từ Hy Lạp
tăng lên trong vài năm qua, và nói thêm rằng Nga nhìn thấy tiềm năng cho sự gia tăng trong việc
cung cấp nguyên liệu từ Hy Lạp trong tương lai gần. Levin cho biết Nga cũng đang quan tâm đến
việc nhập khẩu nguyên liệu nho từ Hy Lạp để thúc đẩy sản xuất rượu vang của nước này. (PrimeNews)
Trung Quốc: Báo cáo nghiên cứu về ngành công nghiệp thuốc lá, 2017-2021
8/9 - Ở Trung Quốc, chỉ có 89 nhãn hiệu thuốc lá chiếm 83,7% khối lượng bán hàng trong nước và
93,9% trị giá hàng bán. Các công ty dẫn đầu về giá trị là: Zhonghua (25,1 tỷ USD, tăng 10,2%);
YunYan (17,2 tỷ USD, tăng 6,8%); Furongwang (16,6 tỷ USD, tăng 8,2%); Liqun (16,5 tỷ USD,
tăng 12,5%) và DHS (14,1 tỷ USD). Ngoài ra, khối lượng hàng bán xì-gà đã tăng lên đến 0,97 tỷ
điếu, tăng 43,3%; trị giá hàng bán 140 triệu USD, tăng 27,4% theo Nghiên cứu và Thị trường. (M2
PressWire)
Malaysia: Ngành công nghiệp thuốc lá bị đánh thuế sát ván
7/9 - Khối lượng thuốc lá lậu vẫn tiếp tục tăng trong năm nay, tăng lên mức cao chưa từng có sau
khi tăng 40% thuế tiêu thụ đặc biệt thuốc lá vào năm ngoái. Nghiên cứu độc lập được tiến hành vào

đầu năm nay cho thấy sản phẩm bất hợp pháp chiếm hơn 50% khối lượng thuốc lá tiêu thụ trong
nước. Nói cách khác, khoảng 8 tỷ điếu thuốc lá bất hợp pháp được tuồn vào Malaysia mỗi năm,

tương đương với khoảng 400 triệu gói, lấp đầy hơn 1.800 container 20 feet. Nếu xếp thành hàng
dài, các container này sẽ kéo dài gần 11 km. Kết quả là, ước tính chính phủ sẽ mất đi RM 3,6 tỷ
doanh thu thuế - là điều mà ngân sách liên bang không có đủ khả năng bù lắp trước sự suy giảm
trong doanh thu dầu mỏ trong năm nay. Giữa lúc các mức thuế cao hơn và sụt giảm 26% về khối
lượng trong năm nay (xem biểu đồ 1), các nhà sản xuất thuốc lá hợp pháp cũng cảm thấy áp lực.
Đó là một lý do chính mà British American Tobacco (M) Bhd (BAT) năm nay đã bắt đầu đóng cửa
nhà máy mang tính biểu tượng của nó ở Petaling Jaya, theo đó sẽ làm mất đi 230 việc làm. "Ngành
công nghiệp thuốc lá đang trong tình trạng nguy kịch. Thị phần thuốc lá bất hợp pháp ở Malaysia
đã tăng lên mức cao nhất trên thế giới. Đây không chỉ là vấn đề của ngành công nghiệp thuốc lá, nó
còn là vấn đề quốc gia," Giám đốc điều hành JT International Bhd (JTI), Guilherme Silva, nói với
tờ báo The Edge. Ông chỉ ra những nghiên cứu mới nhất của Nielsen, từ tháng 3 đến tháng 5, cho
thấy thị phần của thuốc lá bất hợp pháp tăng lên trên 50% (xem biểu đồ 2). (The Edge Market.com)
Mỹ: Nghiên cứu tâm lý cho thấy lý do tại sao mọi người thực sự thích hút thuốc
4/9 - Tại sao người ta thích hút thuốc lá? Nó phụ thuộc vào mỗi người. Một nghiên cứu, được công
bố cách đây vài năm bởi nhà nghiên cứu thị trường tiên phong Howard Moskowitz, đã xác định ít
nhất ba nhóm người hút thuốc:
- Một số người nghĩ rằng hút thuốc giúp họ sống trong thực tại và cảm thấy vui.
- Một số người nghĩ rằng hút thuốc giúp họ tập trung và làm dịu thần kinh của họ.
- Một số người chỉ thích hút thuốc và không nghĩ gì khác ngoài việc hút thuốc.
Tất nhiên, đây chỉ nhìn vào lý do tại sao mọi người thích hút thuốc một cách có ý thức. Bài nghiên
cứu chưa xem xét các tác động về tâm sinh lý của nicotine và các hóa chất khác khiến thuốc lá gây
nghiện. Moskowitz, người có bằng tiến sĩ tâm lý học thực nghiệm của Harvard, triển khai một kỹ
thuật yêu cầu người tham gia đánh giá mô tả trộn lẫn và kết hợp các từ khác nhau để xác định các

tuỳ chọn ẩn. Trong công tác nghiên cứu thuốc lá, tiến hành cho một khách hàng giấu tên, 102
người hút thuốc được hỏi làm thế nào để mô tả khác nhau về trải nghiệm hút thuốc khó quên của
họ. Theo Moskowitz, họ đều rơi vào ba nhóm với số lượng bằng
nhau. Nhóm đầu tiên như đã đề cập ở trên - gọi là người "nắm
bắt cuộc sống" trong cuộc nghiên cứu - phản ứng tích cực với
cụm từ lý tưởng như "sống cho ngày hôm nay", "để giúp bạn tận
hưởng cuộc sống," và "thành thật với chính mình". Nhóm thứ
hai – người "tự tập trung" - chỉ quan tâm đến việc hút thuốc khi
được mô tả theo những cách nhất định. Họ phản ứng rất tích cực
với "hương vị đậm đà và phong phú", "một trải nghiệm nhẹ
nhàng", "khi bạn đang chịu áp lực", "nhanh chóng làm dịu thần
kinh của bạn", "tạo ra một cảm giác tự do," và "lọc cho làn khói
lành mạnh hơn." Nhóm thứ ba - "người thư giãn nhạy cảm" - rất
cởi mở để hút thuốc nói chung nhưng không muốn nói về điều
nó. Họ phản ứng tiêu cực trước hầu hết các cụm từ mô tả ngoại
trừ "thư giãn với bạn bè." Nghiên cứu cũng xác định mô hình sở thích giữa các nhóm này, tỏ rõ trả
lời bằng cách lựa chọn sở thích thương hiệu, nhân khẩu học, và nhiều hơn nữa.
- Người hút thuốc Marlboro phản ứng tích cực khi đề cập về "Marlboro" và "thuốc lá tốt nhất của
thế giới." Trong thực tế, hầu hết người hút thuốc lá có một phản ứng tích cực hoặc trung dung đối
với chữ "Marlboro" - dấu hiệu của một thương hiệu mạnh.
- Người hút thuốc Newport phản ứng tích cực trước cụm từ "trải nghiệm nhẹ nhàng", "Newport",
"tiệc tùng" và "sống cho ngày hôm nay."
- Người hút thuốc Camel phản ứng tích cực trước "nhanh chóng làm dịu thần kinh của bạn", "một
trải nghiệm nhẹ nhàng," "tạo ra một cảm giác tự do," và "thuốc lá tốt nhất của thế giới." Kỳ lạ thay,
họ có một phản ứng hơi tiêu cực đối với "Camel" (Lạc đà).
- Người hút thuốc Pall Mall phản ứng tích cực đối với "Pall Mall", "một trải nghiệm nhẹ nhàng",
"thuốc lá ngon nhất thế giới" và "tự do lựa chọn."
Người hút thuốc nữ giới phản ứng tích cực hơn đối với tên thương hiệu và nét thết kế đặc thù trên
bao gói. Trong khi đó, người hút thuốc nam giới thường có khuynh hướng muốn bao gói thuốc lá
có nét thiết kế đơn giản, Moskowitz cho biết. (Businessinsider.com)
PHÁP LUẬT & DOANH NGHIỆP
Thế giới: Tính bí mật của COP7 bị chỉ trích nặng nề
23/9 - Hội nghị các Bên (COP) trong tháng 11 về Công ước khung của Tổ chức Y tế Thế giới về
Kiểm soát Thuốc lá (FCTC) sẽ thiếu đi tính minh bạch và đối thoại mà theo đó giá trị của Liên
Hiệp Quốc luôn được củng cố. Đây là một trong những tuyên bố đưa ra trong một báo cáo của

Viện Nghiên cứu Australia vì Tiến độ (AIP), đã được đưa ra ngày hôm qua bởi cựu bộ trưởng của
chính phủ Úc, Tiến sĩ Gary Johns. Sự ra đời của báo cáo này trùng với ngày hết hạn cho việc đề cử
chức danh cho cuộc bầu chọn tổng giám đốc WHO kế tiếp – ngày 22 tháng 9. FCTC COP7, sẽ
được tổ chức tại New Delhi vào tháng 11, đã từ chối cho các bên liên quan hoặc phương tiện
truyền thông có liên quan tham gia thảo luận về
những phát triển mới có thể cứu vãn nhiều mạng
sống trên toàn thế giới, AIP cho biết trong một câu
chuyện được phát hành qua PRNewswire. "FCTC
của WHO là một cuộc họp đóng kín cửa sử dụng
quyền loại trừ để bịt miệng tranh luận," Johns
được dẫn lời nói. "Đây là một trong số nhiều vấn
đề mà tổng giám đốc WHO kế tiếp phải khẩn trương giải quyết nếu tổ chức này muốn tồn tại."
Johns khuyến cáo rằng hội nghị này phải mở cửa cho tất cả các đối thủ, và những ý tưởng mới
trong một nỗ lực nhằm giảm tử vong do hút thuốc lá, đặc biệt là kể từ khi sản phẩm khí hơi hiện
nay được coi là ít gây hại hơn là thuốc lá thông thường. "Theo kinh nghiệm của tôi, từng là một
cựu bộ trưởng Lao động Úc, thì các chính sách sẽ trở nên hiệu quả nhất khi chấp nhận tập hợp một
loạt các bên liên quan và quan điểm, ngay cả khi bạn có sự bất đồng," ông nói. "Những cuộc họp
này nên được tổ chức trong một thể thức minh bạch và công khai. "Ban Thư ký FCTC không có
chuyên môn và nguồn lực để đối phó với hai thách thức lớn của Công ước: tìm ra một con đường
để lựa chọn các sản phẩm thay thế giảm tác hại trong việc hút thuốc, và giải quyết vấn đề buôn lậu
thuốc lá. Khi mà chiến lược duy nhất là nhằm giảm cung và nhu cầu mà không cần xem xét tất cả
các quan điểm, thì nó sẽ không có tiến bộ gì nhiều." Johns lo ngại rằng việc giảm tác hại sẽ không
phải là một trọng tâm của công ước, điều đó có nghĩa rằng WHO theo đuổi một chiến lược duy
nhất là giảm cung và cầu mặc dù các bằng chứng cho thấy các sản phẩm thuốc lá không khói có thể
đóng một vai trò quan trọng trong chiến lược giảm thiểu tác hại. AIP chỉ ra rằng Liên Hiệp Quốc
đã chào đón các nhà lãnh đạo thế giới, các phương tiện truyền thông, các bên liên quan bên ngoài
và công chúng đến với Hội nghị về Biến đổi Khí hậu được tổ chức tại Paris vào tháng 11 năm
2015, bao gồm 3.000 nhà báo. Hội nghị đã liên tục được cập nhật tại trung tâm trực tuyến, cung
cấp thông tin cập nhật về các quyết định và hoạt động, trong khi cũng cung cấp các tính năng cập
nhật tin tức e-mail. Hội nghị Paris đã cho đăng công bố công khai các văn bản quan trọng được
thương thảo tại cuộc họp, và webcast cả phiên họp, các cuộc tranh luận và họp báo. Nhưng FCTC,
trong quá trình ra quyết định của nó, không mở ra các cánh cửa đó cho công chúng, truyền thông,
công nghiệp, cơ quan thực thi pháp luật và các bên liên quan bên ngoài bởi họ sẽ có thể bị cấm
tham dự. Những quyết định trong các hội nghị trước đó được đăng sau sự việc mà không có văn
bản về việc họ đã đạt được đồng thuận như thế nào. "Là một người đóng thuế ở Úc, tiền thuế của
tôi tài trợ cho công ước này, nhưng tôi lại không biết là liệu tôi sẽ được phép quan sát các diễn biến

của nó, do “công ước này bị một màn bí mật che phũ xung quanh," Johns cho biết. "Tất cả các bên
liên quan phải được phép theo dõi diễn biến của COP7, vì là quy trình tiêu chuẩn đối với các hội
nghị khác của Liên Hợp Quốc. (Tobacco Reporter)
Canada: Nghiên cứu cho thấy thuốc lá lậu chiếm tỷ lệ cao
21/9 - Một nghiên cứu trên hơn 4.000 mẩu thuốc lá được thu thập trong tháng 6 từ 28 khu vực tại
New Brunswick, Canada, được tiến hành bởi Hiệp hội Cửa hàng tiện lợi Đại Tây Dương cho thấy
rằng tỷ lệ phổ biến của thuốc lá bất hợp pháp dao động từ 2,5% đến 33%, với một số trường trung
học luôn có tỷ lệ thuốc lá bất hợp pháp ở mức độ cao trong 3 năm thực hiện cuộc nghiên cứu. Mike
Hammoud, chủ tịch Hiệp hội đã trình bày những phát hiện tại một cửa hàng tiện lợi ở New
Maryland vào ngày 20 tháng 9, nói rằng "tỷ lệ bình quân của thuốc lá lậu được tìm thấy trong khu
vực hút thuốc công cộng ở gần 7 trường trung học là 22,2%." Trường trung học Thomas-Albert tại
Grand Falls và trường Oromocto có tỷ lệ mẩu thuốc lá lậu ở mức cao lần lượt là 31,6% và 29,5%.
Hammoud nói thêm rằng mẩu thuốc tỷ lệ cao nhất được tìm thấy trong khu vực hút thuốc xung
quanh bệnh viện Moncton (33%). Điều phối viên cho New Brunswick Crime Stoppers, Tammy
Ward, kêu gọi mọi người hãy gọi điện cho Crime Stoppers khi họ thấy các doanh nghiệp bán các
thương hiệu bất hợp pháp. Ward cho biết chính quyền tỉnh thất thu khoảng C$ 13 triệu (10,0 triệu
USD) doanh số thuế hàng năm do việc bán thuốc lá bất hợp pháp. (Daily Gleaner)
Anh: Số lượng sản phẩm thuốc lá lậu bị thu giữ tăng
20/9 - Trong những cuộc bố ráp được gọi là "Chiến dịch Henry 2" được tiến hành trên 9 khu vực
của nước Anh vào giữa tháng 12 năm
2015 và tháng 5 năm 2016, các công
chức thương mại tiêu chuẩn đã thu giữ
các sản phẩm thuốc lá lậu trị giá gần £1
triệu (1,3 triệu USD), cao hơn 18% so với
chiến dịch tương tự vào năm 2014.
Khoảng 42% các cơ sở bị bố ráp trong
đợt này đã bị phát hiện buôn bán các sản
phẩm thuốc lá bất hợp pháp, trong đó
57% là trường hợp tái phạm. Phần lớn
các sản phẩm thuốc lá bất hợp pháp bị tịch thu trong các cửa hàng chỉ với số lượng tương đối nhỏ,
theo đó cho thấy rằng các chủ cửa hàng chỉ giữ lại một số lượng nhỏ sản phẩm lậu để "giảm rủi ro
bị tịch thu khi bị truy tìm và thu giữ," Viện Thương mại Tiêu chuẩn Chartered cho biết. (Talking
Retail)

Thế giới: COP7 sẽ thảo luận về báo cáo của KPMG về kinh doanh thuốc lá lậu
19/9 – Hội nghị các Bên tham gia lần thứ 7 sắp tới của Công ước khung về Kiểm soát Thuốc lá sẽ
được tổ chức tại New Delhi, Ấn Độ, từ ngày 07- 12 tháng 11 sẽ thảo luận về một nghiên cứu mang
tên "Project SUN," do sự ủy nhiệm của Imperial Brands Plc, BAT Plc, JT International và Philip
Morris International và được thực hiện bởi KPMG để ước tính quy mô của thị trường thuốc lá bất
hợp pháp trong 28 nước Liên minh châu Âu, Na Uy và Thụy Sĩ, trong đó chỉ ra rằng cứ 1 trong 10
điếu thuốc được hút trong EU là hàng giả hoặc hàng lậu, khiến các chính phủ thất thu hàng năm
đến €11,3 tỷ (12,6 tỷ USD). Báo cáo cho thấy rằng con số sẽ cao hơn đáng kể ở các nước thu nhập
thấp và trung bình, nơi có đến 50% thuốc lá là bất hợp pháp. (Times of Malta)
Canada: JTI-Macdonald tung ra chiến dịch truyền thông chống PP
16/9 - Khi chính phủ Canada xem xét một đề xuất đòi hỏi các sản phẩm thuốc lá phải được bán
trong bao bì trơn (PP), JTI-Macdonald Corp đã phát động một chiến dịch đa phương tiện, tuyên bố
rằng PP sẽ dẫn đến sự gia tăng trong việc bán các sản phẩm thuốc lá không được kiểm soát và chưa
được kiểm tra; hàng năm khiến chính phủ nước này thất thu thuế C$ 330 triệu (249,7 triệu USD);
và có thể sẽ có một hiệu ứng domino đối với mặt hàng thức ăn nhanh, đồ uống có đường và các
ngành
công
nghiệp
rượu.
(Xem:
https://www.bothsidesoftheargument.ca/). JTI cho biết con số của Cảnh
sát Hoàng gia Canada cho thấy có ít nhất 175 các nhóm tội phạm có tổ
chức kinh doanh sản phẩm thuốc lá bất hợp pháp trên khắp Canada và
sử dụng lợi nhuận để tài trợ cho các hoạt động tội phạm. Một cuộc
thăm dò JTI ủy nhiệm và thực hiện bởi Diễn đàn Nghiên cứu đã phát
hiện rằng 9 trong 10 người Canada đã từng nghe nói về tham vấn công
chúng về PP và hầu hết họ đều không tin rằng PP là cần thiết hoặc là
một nguồn lực tốt cho chính phủ. Igor Dzaja, tổng giám đốc của JTIMacdonald Corp, cho biết "người Canada trông mong một chính sách
dựa trên bằng chứng và điều đó sẽ đạt được mục đích của nó, chứ không phải những quy định được
ban hành vội vã mà không có bằng chứng đáng tin cậy cần cho việc xem xét các hậu quả tiêu cực,
bao gồm các doanh nghiệp hàng tiêu dùng khác, nơi sẽ là những đối tương tiếp theo bị ràng buộc
bởi quy định trên". (Wire Business)
Người không hút thuốc cũng bị ung thư phổi
15/9 - Một câu chuyện đăng trong tờ báo Straits Times đã nêu ra câu hỏi: tại sao những người
không hút thuốc lại bị ung thư phổi? Các bác sĩ và nhà nghiên cứu đã đi đầu trong cuộc chiến
chống lại bệnh ung thư phổi, tờ báo có trụ sở tại Singapore ghi nhận, và họ đã cố gắng làm sáng tỏ
nhiều bí ẩn, đặc biệt là lý do tại sao bệnh này ảnh hưởng những người chưa bao giờ hút thuốc với

tỷ lệ cao như thế. Khi tỷ lệ người hút thuốc ở Singapore đã giảm, thì tỷ lệ tổng thể của các ca ung
thư phổi cũng giảm theo, nhưng có nhiều phụ nữ Á Đông, những người chưa bao giờ hút thuốc, lại
mắc bệnh này, tiến sĩ T. Agasthian về Phẫu
thuật Lổng ngực Agasthian tại Trung tâm y
khoa Mount Elizabeth cho biết. Khoảng 70%
những người không bao giờ hút thuốc này bị
ung thư phổi là phụ nữ. Họ, những người
không bao giờ hút thuốc lá, chiếm 3 trong số
10 ca bệnh ung thư phổi tại Singapore, theo
một nghiên cứu của Trung tâm Ung thư
Quốc gia Singapore (NCCS), và tỷ lệ này
ngày càng tăng. Người ta gợi ý rằng một số
những người này là nạn nhân của việc tiếp xúc với khói thuốc hoặc chất gây ô nhiễm môi trường
khác được tạo ra từ việc đốt than đá và nhiên liệu sinh học, đặc biệt là ở các khu vực kém thông
thoáng, để nấu ăn và sưởi ấm. Tuy nhiên, nhiều bệnh nhân lại không có tiền sử tiếp xúc với môi
trường gây ung thư với thời gian lâu dài. (Tobacco Reporter)
New Zealand: BAT nhắc lại bao bì trơn sẽ làm tăng thương mại bất hợp pháp
10/9 - Sau khi Quốc hội New Zealand đã chính thức thông qua Dự luật Sửa đổi (Bao bì trơn) về
Môi trường Không khói thuốc, theo đó bắt đầu từ năm tới thuốc lá điếu phải được bán trong bao bì
màu xám ô-liu với các hình cảnh báo sức khỏe lớn, phát ngôn viên của BAT NZ Saul Derber nói "
thị trường chợ đen thuốc lá đã tăng trưởng hơn 20% tại Úc từ khi áp dụng bao bì trơn". Ông này
nói thêm rằng các biện pháp trên "là một cuộc tấn công vào quyền sở hữu trí tuệ của các công ty và
làm xói mòn các nguyên tắc mà thương mại quốc tế đã thiết lập." Ông cho biết thương mại thuốc lá
bất hợp pháp khiến chính phủ Úc mất đi khoảng NZ$ 1,5 tỷ (1,1 tỷ USD) doanh thu thuế trong năm
2015. Tuy nhiên, Bộ trưởng Y tế Sam Lotu-Iiga cho biết chính phủ tự tin sẽ chiến thắng bất kỳ
hành động pháp lý nào được thực hiện bởi các công ty thuốc lá. (Radio New Zealand International)
Malaysia: ACL Group bị phạt ví không kê khai 80 triệu điếu thuốc lá tại cảng Klang
24/8 - Tại Malaysia, thẩm phán phiên tòa Putrajaya, Suzana Hussin, áp đặt mức phạt tiền 1.000
ringgit (247 USD) đối với nhà nhập khẩu thuốc lá Singapore, ACL Group Pte. Ltd., về không kê
khai 80 triệu điếu thuốc lá của các thương hiệu khác nhau, trị giá khoảng 8 triệu ringgit (2,0 triệu
USD) tại cảng Port Klang trong tháng 2 năm nay, và ra lệnh tịch thu số thuốc lá này. Giám đốc
ACL Group, Ong Hin Lee đã nhận lỗi về việc không kê khai 7.996 gói thuốc lá trong vòng một
tháng theo quy định về khung thời gian, vi phạm Quy chế 21 (1)(a) của Quy chế Khu vực Thương

mại Tự do (FZ) năm 1991. ACL Group lưu giữ số thuốc lá điếu này trong tám container. (Star Malaysia)
NGHIÊN CỨU & ỨNG DỤNG
Zimbabwe: TRB khuyến khích nông dân áp dụng công nghệ khay nổi
Cùng với việc bắt đầu vụ mùa thuốc lá 2016-17 tại Zimbabwe, Ủy ban Nghiên cứu Thuốc lá (TRB)
đang khuyến khích nông dân áp dụng các công nghệ khay nổi để sản xuất cây giống thuốc lá, theo
đó, cơ quan này cho biết, thân thiện với môi sinh, làm giảm diện tích luống, cắt giảm nhu cầu nước,
sử dụng phân bón hiệu quả hơn, và hữu ích trong việc sản xuất cây giống khỏe có thể chịu được
các điều kiện cấy ghép khắc nghiệt tốt hơn.
Ước tính từ TRB cho thấy nông dân đã mua
741 kg hạt giống thuốc lá trong hai ngày, tăng
10% so với cùng kỳ năm ngoái. Ủy ban này cho
biết họ đã cắt giảm giá của cây giống xuống
còn 398 USD cho mỗi ha so với 465 USD cho
mỗi ha. Tiến sĩ Susan Dimbi, trợ lý tổng giám
đốc TRB chịu trách nhiệm về nghiên cứu và
khuyến nông, cho biết Ủy ban đã có cây giống
cho 2.000 ha tại Viện Nghiên cứu Kutsaga và
các trung tâm Banket. (Herald - Harare)
Philippines: Báo cáo các phân tích về sử dụng các phế phẩm của thuốc lá
Ian Ocampo Flora ở Cebu City Sun Star nói rằng thân cây thuốc lá, một phế phẩm nông nghiệp mà
nông dân thuốc lá Philippine đã bỏ đi trong nhiều thế kỷ qua, "thực ra là một viên kim cương thô",
bởi thân cây thuốc lá được phát hiện là một nguồn bột giấy tốt trong việc sản xuất giấy và phế
phẩm cây thuốc lá cũng được phát hiện là một "chất diệt nhuyễn thể hiệu quả" để kiểm soát ốc sên
có hại (lúa ở các giai đoạn trước khi xay xát) vào đầu mùa thu hoạch. Trong khi một nghiên cứu
được tiến hành bởi Cục Quản lý Thuốc lá (NTA) phát hiện bụi thuốc lá là một động lực cho việc
nuôi trồng thủy sản địa phương và chương trình nuôi trồng thủy sản hữu cơ. Một nghiên cứu thực
hiện năm 1998 bởi Agrupis, S., Maekawa, E. và Suzuki, KJ cho thấy cuống lá sở hữu những đặc
điểm của một loại vật liệu thô được sử dụng cho bột giấy và giấy viết. Nghiên cứu cho thấy rằng
"các đặc điểm hình thái của thân cây thuốc lá tương tự như của phi gỗ và gỗ cứng." Hiện nay, giấy
được sản xuất từ thuốc lá đều được làm bằng tay, cho tất cả các mục đích sử dụng như thẻ, văn
phòng phẩm, giấy mời, giấy gói quà , túi giấy…vv. "Mặc dù cần nghiên cứu thêm về việc liệu giấy
thuốc lá có thể cạnh tranh trong ngành công nghiệp giấy thương mại ở mức độ công nghiệp hóa

hay không, nhưng triển vọng đó vẫn là khá hấp dẫn," Flora cho biết. Một nghiên cứu được tiến
hành bởi James, et al. từ PhilRice-Batac cho thấy rằng phế liệu thuốc lá có thể được sử dụng trước
và sau khi cấy để kiểm soát quần thể ốc hại trong ruộng lúa. "Các khu vực bị ảnh hưởng đã được
giảm thiểu 80%. Flora nói rằng "việc nuôi trồng thuỷ sản của cả nước cũng đã nhìn nhận bụi thuốc
lá có mục đích sử dụng đầy hứa hẹn bởi nó đã được chứng minh có hiệu quả không chỉ là chất diệt
nhuyễn thể để chống ốc sên và các loại sâu khác trong ao cá mà còn giúp cho sự phát triển của các
'đậu ván,' một loại thức ăn cho cá." Các nhà nghiên cứu cho biết nông dân nên yêu cầu chính phủ
"nghiêm túc xem xét viễn cảnh xa hơn cho việc tạo ra các ngành công nghiệp lớn hơn của các sản
phẩm phụ này".
Mỹ: Mặt tích cực của nicotine
Nicotine, khi nói riêng ngoài thuốc lá, có thể giúp bảo vệ não bộ khỏi bị già nua, và thậm chí tránh
được bệnh Parkinson hay Alzheimer, theo một câu chuyện trong tờ báo Science Daily trích dẫn
nghiên cứu tại Texas A&M University. Ursula Winzer-Serhan, Tiến sĩ, một giáo sư tại Đại học
Texas A&M ngành Y, và các cộng sự đã tìm thấy khả năng của nicotine trong việc bảo vệ thần
kinh, có thể một phần là do khả năng ngăn chặn sự thèm ăn nổi tiếng của nó. Nghiên cứu của họ
được công bố trên các truy cập mở Journal of Toxicology. Áp dụng với các loài động vật, WinzerSerhan và các cộng sự đã phát hiện ra rằng nhóm
động vật được cho nicotine với liều cao nhất ăn ít
hơn, tăng cân ít hơn và có các thụ thể ở não nơi
nicotine hoạt động, điều đó cho thấy rằng ở liều
cao, thuốc xâm nhập vào não, nơi nó có thể ảnh
hưởng đến hành vi. Tuy nhiên, ngay cả ở liều cao,
nicotine dường như không có tác dụng phụ về
hành vi, chẳng hạn như làm cho các cá thể lo lắng
nhiều hơn, mà các nhà nghiên cứu lo ngại có thể
xảy ra. "Một số người nói rằng nicotine làm giảm
sự lo lắng, đó là lý do tại sao những người ta hút
thuốc, tuy nhiên những người khác lại nói rằng nó
làm tăng sự lo lắng," Winzer-Serhan nói. "Điều
cuối cùng bạn muốn có trong một loại thuốc được
cho thường xuyên sẽ là một sự thay đổi tiêu cực
trong hành vi. May mắn thay, chúng tôi đã không
tìm thấy bất kỳ bằng chứng của sự lo lắng đó: không có phương pháp nào cho thấy có tác dụng gì
ngay cả với mức độ liều cao của nicotine, và nếu có, thì nicotine chỉ làm mô hình động vật ít lo
lắng". Mặc dù kết quả ban đầu cho thấy nicotine có thể giữ cho người lớn tuổi khỏi tăng cân,

Winzer-Serhan vẫn chưa xác định được liệu chỉ số khối cơ thể thấp hơn này sẽ dẫn đến bộ não ít có
sự thoái hóa hơn. Cũng không rõ liệu tác dụng của nicotine chỉ liên quan đến khả năng ngăn chặn
sự thèm ăn, hay nó hiện hữu nhiều cơ chế hoạt động. "Tôi muốn làm rõ rằng chúng tôi không
khuyến khích mọi người hút thuốc," Winzer-Serhan nói. "Ngay cả khi đây không phải là những kết
quả sơ bộ, việc hút thuốc nhiều có thể dẫn đến rất nhiều vấn đề về sức khỏe dù rằng bất kỳ lợi ích
có thể có của chất nicotine sẽ được nhìn nhận, và công việc của chúng tôi cho thấy rằng chúng ta
không nên hoàn toàn loại bỏ nicotine. " (Tobacco Reporter)

