
 



Ընդհանուր, դեմոգրաֆիկ միտումները շարժում են գյուղատնտեսական ապրանքների և սննդային 

արտադրանքների պահանջը: Առանց կասկածի հիմնականում դեմոգրաֆիկ կտրուկ 

փոփոխությունները, որոնք ազդում են սննդի պահանջի վրա տեղի են ունենում զարգացող և 

հասունացող տնտեսություններում, հիմնականում Ասիայի հոծ բնակեցված շրջաններում:  

   Բնակչության աճն, արագ ուրբանիզացիան, միանգամից աճող ներդրումները և կարևոր 

զարգացումները, լայն «սպառողական» միջին դասն առաջարկում են կարևորագույն 

հնարավորություններ գյուղատնտեսության և սննդի ոլորտի համար: Հարց է առաջանում, արդյոք 

մենք կկարողանանք բավարարել բոլոր մարդկանց կարիքները 2050թ-ին: Արդյո՞ք տրամադրվող 

սնունդը կլինի մաքուր և առողջ: Արդյո՞ք գերբնակեցումը չի հանգեցնի ավելորդ խնդիրների: 

Արդյո՞ք մարդկության դարաշրջանը սպառել է իրեն:  

1.  Դեմոգրաֆիկ միտումներ 

   Աշխարհի բնակչությունը ծերանում է՝ մարդկային բնակչության համար անսովոր երևույթ, որը 

նախկինում ունենում էր դանդաղ՝ բնակչության աճով պայմանավորված, կայուն տարիքային 

կառուցվածքով: Սա հանդիսանում է պտղաբերության նվազեցման և մահացության ցուցանիշների 

համակցության արդյունք: Քանի որ համաշխարհային բնակչությունն սկզբում անցավ բարձր 

պտղաբերության և բարձր մահացության մակարդակներից դեպի մանկական մահացության 

ցուցանիշների, երիտասարդների կախվածության հարաբերակցությունն աճեց բնակչության աճի 

ցուցանիշների հետ մեկտեղ: Ավելի շատ կանայք կարողացան ապրել վերարտադրվելու 

աստիճան, ինչն իրականում նվազեցրեց բնակչության միջին տարիքը: Սա ի վերջո հանգեցրեց  



«դեմոգրաֆիկ դիվիդենդի1», քանի որ երիտասարդության հարաբերակցությունը նվազում է, իսկ 

բնակչության աշխատող տարիքային տոկոսայնությունը՝ բարձրանում: Աստիճանաբար ցածր 

պտղաբերության և մահացության ցուցանիշների համակցությունը հանգեցրեց տարիքային 

կախվածության հարաբերակցության աճին, բնակչության աճի այս առաջընթացն ընդունված է 

որպես մահացություն տարեցների շրջանում: Սրան հավելած, բնակչության աճի ցուցանիշները 

նվազում են և բացասաբար ազդում մի շարք ազգերի վրա՝ կրկին նպաստելով աճման 

գործընթացին:  

   Այսօր համաշխարհային բնակչությունն ավելանում է մեկ տոկոսով ամեն տարի, կամ 

յոթանասունչորս միլիոն մարդ, ինչը տարեկան հանդիսանում է 130 միլիոն ծնունդների և 56 

միլիոն մահերի հարաբերակցություն: Ամբողջ աշխարհում ամեն օր ծնվում է 360.000 երեխա, իսկ 

ժամում 15.000: Կանխատեսվում է, որ համաշարհային բնակչությունը 2050թ. կհասնի իր 

գագաթնակետին և կկազմի մոտավորապես 9.1 միլիարդ մարդ: Զարգացած երկրները, միասին 

վերցրած, կունենան նվազող բնակչություն, չնայած ԱՄՆ-ի բնակչությունը կշարունակի աճել, 

պարզապես զարգացող 

ազգերը կաճեն 

դանդաղորեն 2050թ.-ից 

հետո՝ փոխարինելով 

զարգացած երկրների 

կողմից կորսված 

մարդկանց: Մոտակա 20-30 

տարում, իրականում 

զարգացող ազգերը 

կունենան դեմոգրաֆիկ 

դիվիդենդ, քանի որ 

պտղաբերության 

ցուցանիշները կնվազեն և 

աշխատող տարիքայինների 

տոկոսայնությունը կաճի: 

Վերջիվերջո, ցածր 

                                                           
1 . Դեմոգրաֆիկ դիվիդենտը երկրի տարքիային փոփոխությունների արդյունքում ստացված 

տնտեսական աճն է, որը ելնում է կարճ ապրող ու մեծ ընտանիք ունեցող մարդկանց և երկար 

ապրող ու փոքր ընտանիք ունեցող մարդկանց տատանումներից: Տարիքային բաշխման 

փոփոխությունների հետևանքով, քիչ ներդրումներ են հարկավոր ամենաերիտասարդ տարքիային 

խմբի կարքիների հոգման համար: Սա նշանակում է, որ աշխատանքային ուժն աճում է ավելի 

արագ քան բնակչությունը, որը կախված է դրանից՝ ստեղծելով հնարավորություն արագ 

տնտեսական աճի ու ընտանեկան բարեկացության համար: Ընդունված է, որ միկրոմակարդակով 

այս փոփոխությունը կարող է տրամադրել ընտանիքներին ավելի լավ կենսապայմաններ և 

անհատական բարձր աշխատավարձեր, մինչ մակրո մակարդակում այն կարող է ապահովել 

կարևոր ձեռքբերումներ երկրի տնտեսական զարգացման համար:  
 



պտղաբերության և մահացության նվազման համակցությունը կհավասարվի առաջացող երկների 

մակարդակին: Իսկապես, աճի գործընթացն առաջացող ազգերի համար ավելի արագ կլինի քան 

դա եղել է զարգացած երկների դեպքում՝ աճի տեմպերն արագորեն մեծանում են:  

   Կան մի շարք ձևեր աճին հետևելու համար ՝ 

1. Միջին աճ: Համաշխարհային բնակչության միջին աճը նախատեսվում է, որ կբարձրանա 27 

տարուց 2000թ. 37 տարվա ընթաքում մինչև 2050թ.: Շատ երկրներում միջին տարիքը կազմում է 

31-ից բարձր: Ճապոնիայի միջին տարիքը վերջերս հասել է 40-ի՝ առաջին երկիրը, որին հաջողվել 

է հասնել նման մակարդակի, հիմնական զարգացող երկների միջին տարիքը 25-ից ցածր է և քչերն 

ունեն 15-ից ցածր միջին տարիք:   

2. Տարիքային ինդեքս: Սա երիտասարդների և տարեցների հարաբերակցությունն է: 2030թ. շատ 

զարգացած երկների տարիքային ինդեքսը կլինի 100-ից բարձր, Ճապոնիայինը կլինի 200-ից 

բարձր: Օր.՝ 100 (65+ տարիքայիններ) (0-17 տարիքայիններ):  

3. Տարիքային կախվածության հարաբերակցությունը՝ (65+ տարիքայիններ)/(18-64 տարիքայիններ): 

Սա կարող է հանդիսանալ ուրույն «բեռ» նորմալ աշխատող տարիքայինների համար, որը նաև 

համարվում է հաճախ լուսաբանված հարաբերակցություններից մեկը սոցիալական 

անվտանգության բանավեճերում: Սա կապված է շահութաբեր աջակցության հարաբերակցության 

հետ, որն էլ իր հերթին հարաբերակցություն է ստեղծում մի շարք սոցիալական անվտանգության 

շահառուների հետ՝ այն բնակչության հատվածի նկատմամաբ, ովքեր վճարում են 

աշխատավարձի հարկեր: Հարավային Կորեան ունի ամենարագ տարիքային կախվածության 

հարաբերակցությունը (65+/20-64), 2000թ. հարաբերակցությունը 10% էր, բայց այն կաճի մինչև 

69.4% 2050թ:  

4. Երիտասարդների կախվածության հարաբերակցությունը: Օր.՝ 0-17/ 18-64: Սա չափում է 

երիտասարդների աջակցության բեռը: Քանի որ պտղաբերության ցուցանիշները նվազում են, այս 

հարաբերակցությունը հակված է նվազելու, չնայած դա կարող է հետաձգվել այն երկրի համար, 

որտեղ մանկական մահացության ցուցանիշները փոխվում են շատ բարձրից դեպի ցածր:   

5. Ընդհանուր կախվածության հարաբերակցությունը = տարեց կախվածության հարաբերակցություն 

+ երիտասարդ 

կախվածության 

հարաբերակցություն: Սա 

հաշվում է աշխատող 

տարիքայինների 

ընդհանուր բեռը: 

   Հետագա հաջորդ կես 

դարը, համաշխարհային 

բնակչության 

մասնաբաժինը, որը 

կազմում է նորմալ 

աշխատանքային տարիքը, 

կմնա հաստատուն, մինչ 

երիտասարդների 



կախվածության հարաբերակցությունը կնվազի, ինչին հակառակ տարեցների կախվածության 

հարաբերակցությունը կավելանա: Օրինակ՝ եթե հաշվենք աշխատող բնակչության հատվածին  

18-64 տարեկան, մնայուն կմնա համաշխարհային բնակչության 59-60% մասը հաջորդ 50 

տարիների ընթացքում:  

   18-ից ցածր բնակչության մասնաբաժինը կնվազի ներկայիս 34%-ից 24%, իսկ տարեցների 

քանակը ներկայիս 7%-ից 16%: Իհարկե արդյունքները տարբերվում են ըստ երկների: ԱՄՆ-ում 

աշխատող բնակչության հատվածի մասնաբաժինը կնվազի 4%-ով, նույն միտումը կնկատվի նաև 

երիտասարդների կախվածության հարաբերակցությունից՝ 4%, ինչի հաշվին տարեցների 

հարբերակցությունը կավելանա 8%-ով: Հաշվելով բոլոր զարգացած երկներին, բացի ԱՄՆ-ից, 

աշխատող բնակչությունը կնվազի 10%-ով, իսկ երիտասարդների կախվածության 

հարաբերակցությունը կնվազի 2%-ով, ինչի հաշվին տարեցների կախվածության 

հարաբերակցությունը 2  կավելանա 12%-ով: Զարգացող երկների շրջանում, երիտասարդների 

կախվածության հարաբերակցությունը կնվազի 15%, տարեցների կախվածության 

հարաբերակցությունը կավելանա 10%-ով, իսկ աշխատող բնակչությունը կավելանա 5%-ով:  

   Զարմանալիորեն, Չինաստանը կլինի ծեր քան ԱՄՆ 2050թ, քանզի իր տարիքային 

կախվածության հարաբերակցությունը կաճի 16%-ով՝ երիտասարդներինը և աշխատող 

բնակչության մասնաբաժինը կնվազի 8%-ով:  Նաև զարմանալի է համեմատել այս 

կանխատեսումները պատմական փաստերի հետ: Անցյալում աշխատող տարիքայինների 

բնակչությունը իրականում ամենացածր տոկոսային մակարդակում էր գտնվում, քան 

կանխատեսվում է ապագայում: Շատ երկրներ հասել են ցածր մակարդակին 1965-1980թթ-ին, 

որտեղ զարգացած երկրները հասան սանդղակի ստորին հատվածում ավելի շուտ քան զարգացող 

երկները՝ երիտասարդ բնակչության մեծամասնությամբ: Ինչպես նշվեց նախկինում, 

հարբերակցությունը կանխատեսվում է, որ կմնա նույնը կայուն աշխարհի համար ընդհանուր 

առմամբ մինչ 2050թ., սակայն շատ ազգերի շրջանում կնկատվի աշխատող բնակչության 

հատվածի անկում: Մինչև հիմա կարևոր էր ընդունել, որ այս հարաբերակցությունը մնում է 

սահմանափակ շրջանակներում ազգերի մեծագույն խմբավորումների մոտ՝ կանխատեսելով, որ 

հարաբերակցությունը կհամախմբի 55% (ավելի զարգացած երկներ, բացառությամբ ԱՄՆ) մինչև 

62% (ավելի քիչ զարգացած երկների դեպքում, բացառությամբ Չինաստան և ամենաքիչ զարգացած 

երկները)՝ ավելի բարձր հարաբերակցություն, քան նրանք ունեցել են 1950թ: Այս հեռանկարներով, 

մոլորակը, որպես ամբողջություն և նույնիսկ շատ ազգեր անհատական, արդեն ապրել են 

“դեմոգրաֆիկ պայթունի ամենավատ” պայմաններում, երբ կախվածության ամբողջ բեռը ընկած էր 

նորմալ աշխատող տարիքայինների ուսերին:  

                                                           
2 Կախվածության հարաբերակցությունը չափ է, որը ցույց է տալիս կախվածների՝ 0-14 տարեկան և 

65-ից բարձր տարիքայինները, ընդհանուր բնակչության հաշվին՝ 15-64:  Այն նաև համարվում է 

“ընդհանուր կախվածության հարաբերակցություն”: Այս ցուցանիշը տալիս է հասկացություն 

մարդկանց քանակի մեջ ոչ աշխատող տարիքայինների համեմատած աշխատող տարիքայինների 

հետ: 

 
 



Համաշարհային բնակչության աճ   

Երկիր մոլորակի բնակչության աճը դասակարգվում է հիմնականում չորս փուլերով՝  

ա) 1800թ. մարդկության քանակը կազմում էր 1 միլիարդ: Այս շրջանում թվաքանակի 

հարաբերակցությունը կապված էր այն բանի հետ, որ ծնելիության մակարդակի բարձր լինելու 

հետ մեկտեղ բարձր էր նաև մահացության մակարդակը (չորսից վեց երեխաներից հասունացման 

շեմ մտնում էին միայն երկուսը): Սրան շուտով փոխարինում է ինդուստրիալ հեղաշրջումը, ինչը 

բարելավեց մարդկանց բարեկեցությունը: Եթե նախկինում ցածր դասակարգը համարվում էր 

ամենաղքատը, ապա այժմ այդ նույն աղքատներն ունեցան հնարավորություն իրենց ստատուսը 

փոխելու աշատողների, ինչի արդյունքում առաջ եկավ միջին դասը, որն էլ հավասարակշռեց 

հասարակության անհավասար խավերը: Կանանց դերը հասարակությունում սկսեց գնահատվել: 

բ) 1940թ. բնակչության թիվը կազմում էր 2.3 միլիարդ: Այս շրջանը համարվում է դեմոգրաֆիկ 

պայթունի ժամանակաշրջան, երբ ամիջապես ավելացավ աճը: Բարելաված կենսապայամանները 

հանդիսացան դեղագործության և բժշկության արդյունք, ինչի հետևանքվ նվազեցին մահացության 

դեպքերը, բարելավվեց սնունդը, ինչի հաշվին կրկնապատկվեց բնակչության թիվը:  

Գ) 1970թ. 3.7 միլիարդ: Այս ժամանակահատվածում ցածր մահացության ցուցանիշների հետ 

համապատասխանաբար եղավ ցածր ծնելիություն, կարճ ասած ցուցանիշները 

բալանսավորվեցին: Սրան հավելած ծնելիության մակարդակը կայունացավ:  

դ) ներկա դրությամբ աշհարհի բնակչության թիվը կազմում է 7.4 միլիարդ: Ներկա փուլը 

համարվում է հաղթահարված, քանի որ առկա է բարձր պտղաբերության մակարդակ, ինչի հետ 

մեկտեղ երեխաների ցածր 

մահացություն: Արդյոք սա 

տրամադրում է ավելի լավ 

ապագայի տեսլական: 

Ապագա 

կանխատեսումները 

կապված սննդի  

անհասանելության հետ 

վախեցնում են որոշներին:       

   Բնակչության ամենամեծ 

մասնաբաժինը՝ 

մոտավորապես 60%, 

ապրում է Ասիայում: 

Չինաստանը և 

Հնդկաստանը հաշվում են 

համաշխարհային 

բնակչության 37% (համապատասխանորեն 19% և 18%): Աֆրիկան 16%-ով հաջորդ տեղում է, որին 

հետևում է Եվրոպան 10%-ով, Լատինական Ամերիկան և Կարիբյան հատվածը՝ 9%, Հյուսիասային 

Ամերիկա և Օվկիանիա` 0.5%:  



 
 

   2015թ. «Միավորված ազգերի համաշխարհային բնակչության հեռանկարներ»-ի զեկույցը 

կանխատեսում է, որ աշխարհի բնակչությունը կավելանա 16% մոտակա 15 տարվա ընթացքում՝ 

2030թ, իսկ մոտակա քառասունհինգ տարվա ընթացքում 32%-ով՝ 2050թ-ին: Ընդհանուր 

համաշխարհային բնակչությունը կանխատեսվում է, որ կհասնի 9.7 միլիարդ մինչ 2050թ: Այս աճը 

նշանակում է, որ կավելանա 1.2 միլարդ ավել բերան՝ սնելու համար 2030թ-ին և 2.4 միլարդ՝ 2050թ: 

Ուստի, սննդի ընդհանուր կախվածությունն անխուսափելոիորեն կավելանա հաջորդ 

տասնամյակների ընթացքում:  

   Այնուամենայնիվ, ինչպես և որտեղ սննդի պահանջը կավելանա կախված է շուկայական 

միանվագ զարգացումներից: Այս ոլորտի նպատակը կենտրոնանալն է համաշխարհային 

բնակչության աճի ցուցանիշների վրա և սպասված բնակչության աճի ամեն տարածաշրջանի 

համար հետագա տարիների ընթացքում: 

   Չնայած ընդհանուր բնակչությունն աճում է աշխարհի շատ տարածաշրջաններում, բնակչության 

աճի ցուցանիշները թե՛ զարգացած, թե՛ զարգացող երկրներում սպասվում է, որ դանդաղ 

տեմպերով կընթանան հաջորդ քսանից երեսուն տարիների ընթացքում: Բնակչության գլոբալ աճի 

տեմպերը հաջորդ տասնամյակում կկազմեն տարեկան միջինը 1%, ինչը հստակորեն ցածր է քան 

գլոբալ բնակչության աճի տեմպերը 1.2%՝ 2001-2010թթ: Անկումը մասամբ բարելաված 

տնտեսական զարգացումն է: Ընդհանուր առմամբ զարգացող երկրների աճի տեմպերը կանցնեն 

զարգացած երկների ցուցանիշներից, իսկ վերջինիս ընդհանուր բնակչության տեսակարար կշիռը 

կհասնի 83% 2024թ-ի սահմանին:  

    Ամենալայնամասշտաբ բնակչության աճի տեմպեր սպասվում են Աֆրիկայում, որտեղ 

ընդհանուր բնակչությունը կավելանա 42%-ով հաջորդ 15 տարիների ընթացքում և կրկնակին 

2050թ-ին: Չնայած Աֆրիկայի ընդհանուր բնակչությունը չափերով մեծանում է, ինչպես մնացած 

աշխարհը, բնակչության աճի տեմպերն Ենթասահարյան Աֆրիկայում կնվազի 2.6% (1991-2000) –

ից մինչև 2.3% 2015-2024թթ.: Աֆրիկայի տեմպերի աճը դեռ համարվում է մեծ համեմատած 

աշխարհի այլ տարածաշրջանների: Օրինակ՝ Չինաստանի բնակչության աճի տեմպերը 

Ասիա

63%

Աֆրիկա

17%

Եվրոպա

10%

Լատինական

Ամերիկա

9%

Հյուսիսային

Ամերիկա

1%



սպասվում է, որ կկազմի միջինը 0.3%, ինչը քիչ է քան սպասված գլոբալ միջին աճը 1%-ով, ինչպես 

նաև ԱՄՆ-ի՝ 0.7%, Հնդկաստանի՝ 1.1% և Ինդոնեզիայի՝ 0.8% համար նույն 

ժամանակահատվածում: Առաջ գնալով դեպի 2050թ., համաշխարհային բնակչության ամենամեծ 

չափաբաժինը կմնա Ասիայում: Այնուամենայնիվ, տարբերությունները տարածաշրջանային 

բնակչության աճի տեմպերում նշանակում է, որ Չինաստանի, Հնդկաստանի և Աֆրիկայի 

բնակչության համեմատական բաժինը կփոխվի, հիմնականում հաջորդ 15 տարվա ընթացքում: 

ԱՄՆ հաշվում է, որ Հնդակաստանի բնակչությունը կանցնի Չինաստանին արդեն իսկ 2022թ.-ին՝ 

մոտավորապես 1.4 միլիարդով:  

   Հետաքրքրորեն, Նիգերիայում, որը ներկայումս աշխարհի յոթերորդ ամենամեծ բնակչությունն 

ունի, կանխատեսվում է, որ արդեն 2050թ.-ին կդառնա ամենաբնակեցված երկիրը: Պարզ է, որ 

բնակչության աճն Ասիայում և Աֆրիկայում կշարունակի ունենանալ կարևոր հետևանքներ 

գյուղատնտեսական և սննդի պահանջի վրա, հիմնականում հաշվի առնելով, որ շատ երկներ այս 

տարածաշրջանում ներկայումս պայքարում են սննդի անվտանգության համար և սննդի առումով 

հագեցած չեն: Գյուղատնտեսական ապրանքների և սննդային արտադրանքների միջազգային 

առևտուրը մեծապես կարևոր կլինի համոզվելու համար, որ սննդի պահանջները 

համապատասխանաբար համարժեք մատակարարում են ստանում՝ բարձր որակ  և ապահով 

սնունդ:  

   Եթե այլ շուկայական ուժեր հաստատուն լինեին, քանի որ համաշարհային բնակչությունն աճում 

է, ապա գյուղատնտեսական սննդի արտադրանքների պահանջը համաչափորեն կավելանա: 

Այնուամենայիվ, այլ շուկայական ուժեր (ուրբանիզացիա և տնտեսական աճ) նույնպես դինամիկ 

են, ավելին՝ բնակչության աճի տեմպերը  հաստատուն չեն ամբողջ մոլորակում:  

 

 Ուրբանիզացիա 

Ուրբանիզացիան մեկ այլ ուժ է, որը 

մեծապես ազդում է համաշխարհային 

սննդի պահանջի վրա: Քանի որ 

տնտեսությունները ուրբանիզացվում 

են, ավելի քիչ մարդիկ են ուղղակիորեն 

ներգրավվում գյուղտանտեսական 

արտադրությունում: Անհատաները և 

անգամ ամբողջական տնային 

տնտեսությունները լքում են 

գյուղատնեսությունը և տեղափոխվում 

են գյուղական շրջաններից դեպի 

քաղաք՝ բարձր աշխատավարձերի 

հնարավորությունների ձեռք բերման 

համար: Քանի որ աշխատանքային 



ուժն ուրբանիզացվում է, այն դառնում է բարձր աշխատավարձերի արդյունքում ավելի 

արդյունավետ: Վերջնականապես,  միանգամյա տնային տնտեսության շահույթներն ավելանում 

են, ինչպես ՀՆԱ-ն և ինչպես գնող ուժի համապատասխանությունը: Սա թույլ է տալիս տնային 

տնտեսությամբ զբաղվողների ավելացող քանակին իրականացնելու հայեցողական գնումներ: 

Ուրբանիզացիան սովորաբար հանգեցնում է շատ կանանց ներկայությանն աշխատավայրում, իսկ 

տնային տնտեսություններն ունեն ավելի քիչ ժամանակ տնային պարտականությունների համար, 

օր.՝ պատրաստում, ինչի հաշվին հարմար սննդային արտադրանքների պահանջ է զգացվում:  

   Քաղաքային համայնքներում ապրող բնակչության չափաբաժինն ավելացել է մոլորակի բոլոր 

շրջաններում 1950թ-ից սկսած: Գլոբալ ուրբանիզացված աշխարհին համեմատական, երևում է, որ 

զարգացող երկները, ինչպիսին Չինաստանն է և Ինդոնեզիան (համեմատաբար ամենամեծ 

բնակչությամբ և չորրորդ ամենալայն բնակչությամբ), երևացել են ուրբանիզացիայի 

ամենատեսանելի ավելացումները 1990թ.-ից սկսած: Չնայած ուրաբնիզացիայի մակարդակը 

(քաղաքային շրջաններում ապրող բնակչության %) սպասվում են, որ կշարունակվեն ավելանալ 

հաջորդ 35 տարիների ընթացքում, իսկ ուրբանիզացիայի տեմպերը՝ կնվազեն:  

  Ասիան և Աֆրիկան երկու ամենաքիչ ուրբանիզացված տարածաշրաններն են աշխարհում, 

չնայած 1950-2014թթ.-ին քաղաքային շրջաններում ապրող բնակչության չափաբաժինը 

կրկնապատկվել է: Այս երկու տարածաշրջաններն ինչպես արդեն նշվեց բնակչության աճի 

ամենաբարձր տեմպերի հետ մեկտեղ ունենալու են նաև ամենաբարձր ուրբանիզացիայի 

մակարդակը:  

   Մինչ 2020թ.-ը, Ասիայի ավելի քան 50%, իսկ Աֆրիկայի 40% բնակչությունն սպասվում է, որ 

կապրի քաղաքային շրջաններում, և այս չափաբաժիններնը սպասվում են, որ կլինեն բարձր 

2050թ.-ին: Պետք է նշել, որ ուրբանիզացիայի թե՛ տեմպերը, թե՛ մակարդակը տարբերվում են  

յուրաքանչյուր տարածաշրջանում: Օրինակ՝ ներկայումս, Արևելյան Ասիան, որը ներառում է 

Չինաստանը, Կորեան և Ճապոնիան, ունի ամենաբարձր, իսկ Հարավային Ասիայի 

տարածաշրջանն ունի ամենացածր ուրբանիզացիայի մակարդակ:  

    Ավելացող ուրբանիզացիան ուղղակիորեն և անուղղակիորեն կհանգեցնի սննդի պահանջի 

փոփոխություններին, ինչը կներառի ավելի մեծ ծավալի և «շքեղ» ու շատ սպառվող սննդային 

արտադրանքների պահանջի:  

 

 Տնտեսական աճ 

   Պահանջը հանդիսանում է և՛ կամքը, և՛ կարողությունը 

գնելու ապրանք: Ուստի, տնտեսական աճը, որը չափվում 

է համախառն ներքին արդյունքով, մեծամասամբ 

նպաստում է արտադրանքների պահանջին՝ ներառյալ 

սնունդ, երբ շահույթը միանգամից աճում է, սննդային 

արտադրանքներ գնելու սպառողի կարողությունները 

մեծանում են:  



Ըստ 2015թ. կանխատեսումների, միջին 

տարեկան «համաշխարհային իրական 

տնտեսական աճի» տեմպերը սպասվում են լինել 

3.5% հաջորդ 10 տարվա ընթացքում: 1990թ.-ից 

սկսած զարգազող երկների համար ՀՆԱ-ի աճի 

տեմպերն ընդհանուր առմամբ անցնում են 

զարգացած երկների տնտեսություններից: 

Զարգացող երկները սպասվում են, որ 

կշարունակեն կրել ամենաուժեղ աճի տեմպերը 

հաջորդ տարիների ընթացքում միջին տեմպերով 

5.5%-ով տարեկան 2015-2014 թթ, որտեղ 

Չինաստանն ու Հնդկաստանը կունենան 

ամենաբարձր ՀՆԱ-ի աճի տեմպերը՝ 

համապատսխանաբար 7.1% և 7.5%: Աֆրիկայի 

ՀՆԱ-ի աճը, որը աշխարհի ամենաաղքատ 

շրջանն է, բարձր կլինի 5%-ից, տարեկան հաջորդ 

տարում: Այլ կողմից, հաջորդ տասը տարվա 

ընթացքում Լատինական Ամերիկայի և նախկին 

Խորհրդային միության երկրները կունենան 

համեմատաբար ցածր ՀՆԱ-ի աճի տեմպեր՝ 

համապատասխանաբար 4.1% և 3.3%:  

 Մեկ շնչի հաշվով եկամուտի աճը զարգացող երկրներում նշանակում է, որ միջին և բարձր 

եկամուտների սպառողները կտրուկ կավելանան հաջորդ մի քանի տարիների ընթացքում: 

Սպասումների համաձայն եկամուտների աճի հետ մեկտեղ, սննդամթերքի անկման վրա 

ծախսված չափաբաժինը, սպառողներին թույլ է տալիս լինել ավելի ընտրողական սպառվող 

ապրանքի նկատմամբ, ուստի համեմատական պահանջը սննդային ապրանքների հատուկ 

տեսակներ փոխվում են, քանի որ միանգամյա եկամուտներն ավելանում են: Հետևաբար կարևոր է 

հասկանալ, թե ինչպես են ավելացող եկամուտներն ազդում հատուկ տեսակի սննդային 

արտադրանքների և ապրանքային հատկանիշների պահանջի վրա:  

   Մի շարք ծրագրերի ուսումնասիրություններ կանխատեսում են, որ սպառման 

փոփոխությունները, որոնք առաջ են եկել միջին դասի ոլորտից կհանգեցնի համաշխարհային 

պահանջի աճին բարձր որակի սննդային արտադրանքների ներկրման, ինչպես նաև կենդանիների 

գյուղատնտեսական ապրանքների համար: Այս զեկույցներն առաջարկում են, որ Ասիայում 

ամենակարևոր հնարավորությունները գյուղատնտեսական և սննդային ֆիրմաների առաջացման 

համար հանդես են գալիս բնակչության աճի և ուրբանիզացիայի համատեղ արդյունք: 

   Չնայած ՀՆԱ-ի աճը համեմատաբար ուժեղ է շատ զարգացող երկներում, համախառն ազգային 

եկամուտը մեկ շնչով այս երկրներում դեռ շատ ցածր է համեմատած ԱՄՆ-ի, Ավստրալիայի և 

Եվրոպական միության երկրների:  

 



  Կան սննդի սպառման շուկաների շատ ոլորտներ, սակայն շարունակական իննովացիաների 

կարիք է զգացվում՝ պահելու համար շուկայի մասնաբաժինը: Առանց կասկածի ամենակարևոր 

աճը տեղի է ունենում այն տարածաշրջաններում, որտեղ արդեն առկա են սննդի անվտանգության 

կայուն մտահոգություններ, ուստի գյուղատնտեսական ապրանքների և սննդի ապրանքների 

համաշխարհային առևտրի շարունակական աճ է սպասվում:  

   Ապրանքի պահանջի աճի ապահովման համար և 

շուկայի հնարավորությունների ամբողջական 

առավելությունը ստանալու համար թե՛ ներքին, թե՛ 

արտաքին շուկաներում, ֆիրմաները կարիք 

կունենան հասկանալու պահանջի շարժիչները, 

փոփոխությունների կանխատեսումների համար 

պատասխանատու լինելու և վերջապես 

հնարավորություն ունենալու ադապտացվելու 

դինամիկ շուկային:  

   Սննդային պահանջի փոփոխություններն ունեն 

կարևոր հետևանքներ և սննդային համակարգում 

մարտահրավերներ ու հնարավորություններ բոլոր 

ֆիրմաների ներգրավման համար, ներառյալ 

նրանց, որոնք ուղղակիորեն ներգրավված են 

սննդային արտադրանքի և բաշխման գործում՝ 

մուտքային մատակարարներ, արտադրողներ և 

այլն, ինչպես նաև անուղղակի հետաքրքրություն 

ունեցող ֆիրմաներ՝ մասնավոր հավասարության 

ֆիրմաներ և ներդրման ֆոնդեր, սերվիսային 

սեկտորներ:  

 

   

2.Սննդի անվտանգության համաշխարհային 

տենդենցները  

 

   2007-2008թթ. համաշխարհային սննդի գների կտրուկ աճն ուշադրությունը կենտրոնացրեց 

սննդի անվտանգության անկայունության առկայության վրա և վերջինիս ազդեցությունը շատերի 

կյանքի ստանդարտների վրա՝ ավելի կոնկրետ աղքատների:  

   Սկզբնապես 1974թ. համաշխարհային սննդի գագաթնաժողովի ժամանակ ներկայացվեց սննդի 

անվտանգության կոնցեպտը, քանի որ «բոլոր ժամանակներում պարենային սպառման 



համընդհանուր պարունակության մատչելիությունը սննդամթերքի օտագործման կայուն 

ընդլայնման և արտադրության ու գների փոխհատուցման համար առաջնային է»: Պարզապես 

միտքը փոփոխական սննդի անկայունություններին պատասխանելն էր, ինչպիսին կաթնամթերքի 

մատակարարման պահանջն է աղքատիկ ամիսներին և ժամանակավոր սննդի անկայունության, 

ինչպիսին օրինակ՝ բնական աղետների հաշվին արտադրանքի բացակայությունն է: Բացի այդ 

պահանջից, մատակարարման կողմն ավելի շատ անհանգստություն ցուցաբերեց սննդի բաշխման 

և մուտքի համար: Ուստի, համաշարհային սննդի գագաթնաժողովը 1996թ. առաջարկեց սննդի 

անվտանգության ամբողջական հեռանկար՝ «Սննդի անվտանգությունը գոյություն ունի, երբ բոլոր 

մարդիկ ցանկացած ժամանակ ունեն մուտք բավարար, անվտանգ, սնուցիչային սննդի՝ վարելու 

համար առողջ և ակտիվ կյանք»: Այս սահմանումը ենթադրում է, որ սննդի անվտանգությունը 

պետք է ներառի չորս տարածություններ՝ սննդի հասանելություն, կայունություն, մուտք և 

օգտագործում: Վերջին տարիների ընթացքում՝ էներգիայի աճող ծախսերը, նվազող դոլարները և 

բիոէկոհամակարգերի համար ցորենի 

աճող պահանջը ոչ միայն 

ներկայացնում են ցորենի գների 

կտրուկ աճ, այլև սրում են սննդի 

պակասությունը և համեմատաբար 

աղքատ տնային տնտեսությունների 

թերսնումը՝ ամբողջական ծախսերում 

սննդի մեծ չափաբաժնով: 

   Վերջերս, սննդի գնային 

փոփոխություններն արտացոլում են 

սննդի վտանգավոր անվտանգությունը 

շատ ցածր շահույթ ունեցող երկրների 

համար: 2008թ.-ի մարտից սննդի 

սովորական գնային աճը երկուսուկես անգամ ավելի շատ էր քան 2002թ.-ին: Այս աճի համարյա 

1/3-ը տեղի ունեցավ 2007թ.-ի սկզբին և համարյա կեսը՝ 2008թ. սկզբին:  

   Ըստ միջազգային կազմակերպությունների կանխատեսումների, ինչպիսին ՖԱՕ-ն է, UNDP և 

OECD, հացահատիկի գների բարձրացումը միջին մակարդակով սպասվում է, որ կշարունակվի, 

քանի որ էնեգիայի անվտանգության և ածխածնի արտանետումների նվազեցումները 

ներկայացնում են ուժեղ ամուր առևտրային գործարքներ սննդի անվտանգության նպատակներով: 

   2008թ. սկզբին սննդի գները շարունակել են իրենց աճը, ինչը դարձել է քաղաքականություն, 

գնողների համար մտահոգություն: Մասամբ, 2008թ. հուլիսից դեկտեմբերը սննդի և բենզինի 

միջազգային գները կտրուկ նվազեցին: Նավթի գները նվազեցին մոտավորապես 70%, իսկ սննդի 

գները 33%: Սակայն 2010թ. փետրվարին, սննդի և բենզինի գներն այդ տասնամյակում 

ամենաբարձր կետին հասան: Սննդի գների աճը բացասական զարգացում կունենա ցածր 

աշխատավարձով մարդկանց վրա, ինչպես նաև սննդի դեֆիցիտ ունեցող երկրների համար, 

որոնցից շատերը դառնում են ավելի կախված ներկրված ապրանքների նկատմամաբ: Հիմնական 

ցանցային արտահանողները գտնվում են Հյուսիսային Ամերիկայում և Ավստրալիայում: 

Այնուամենայնիվ, անհամապատասխան սննդի հիմնական խնդիրը տեղի է ունենում Ասիայում: 



Շատ աֆրիկյան երկների համար, սննդի մատակարարման համակարգի կայունությունը 

խափանվել է: Ըստ ուսումնասիրությունների հիմնական ցանցային արտահանողներ ունեն 

թերսնման համեմատաբար քիչ բնակչություն: Իրականում, FAO-ն տեղեկացնում է, որ անգամ 

հաջորդական սննդի և տնտեսական ճգնաժամից առաջ, թերսնված մարդկանց քանակն 

աշխարհում մեծապես դանդաղորեն է բարելավվել, բայց կայուն:  

  

  Դեմոգրաֆիկ փոփոխություններով պայմանավորված սննդի 

անկայունությունը 

  Շատ դեպքերում հիմնական մտահոգություն հարուցող խնդիրը հանդիսանում է ապագայի 

մասին մտածելը: Հետևապես նայելով դեմոգրաֆիկ փոփոխվող միտումներին պարզ է դառնում, որ 

սննդի անկայունության վարկածը կապված բնակչության աճի հետ հնարավոր է դառնա 

արդիական խնդիր: Եթե այսօր մոլորակի վրա ապրող բնակչության յոթ ու կես միլիարդ 

մարդկանցից 795 միլիոնը չունեն բավարար սնունդ ակտիվ և առողջ կյանք վարելու համար, սա 

արդեն դառնում է 

մտահոգության պատճառ: 

Ավելին, մոլորակի սոված 

բնակչության 

մեծամասնությունն 

ապրում է զարգացող 

երկներում, որտեղ 

բնակչության 12.9% 

թերսնված է, Ասիան 

ամենասոված մադկանցով 

բնակեցված մայրցամաքն է՝ 

2/3: Ենթասահարական 

Աֆրիկայում երեքից մեկը 

թերսնված է, վատ սնունդը 

հանգեցում է հինգ 

տարեկանից ցածր 

երեխաների մահվան 

համարյա 45%-ով՝ 3.1 միլիոն երեխա ամեն օր, եթե կանայք ունենային գյուղատնտեսական 

ռեսուրսներին հավասար մուտք ինչ որ տղամարդիկ, ապա սովածների թիվն աշխարհում 

կնվազեր 150 միլիոնով, և այլն:  Նման պայմաններում հարց է առաջանում արդյոք 

կանախատեսումների համաձայն 9 միլիարդ մարդու հնարավոր կլինի կերակրել 2050թ-ին:  

    Դեռևս անցած դարի վաթսունական թվականներից աշխարհին հետաքրքրել էր այս խնդրի 

լուծման ուղին: Հայտնի գիտնական, հետագայում Նոբելյան դեփնեկիր Նորման Բրոդուսը առաջ 



քաշեց տեսակետ, որ հնարավոր է փոխել շատերի կյանքը նրանց տրամադրելով սնունդ, որը 

բավարար կլինի երկրի բնակչության սնման համար, ավելին՝ հնարավոր է սնել մոլորակի վրա 

ապրող յուրաքանչյուրին: Իր փորձարարական ուղեղը շարժելով, նա հասավ նրան, որ աշխարհին 

ներկայացրեց գենետիկորեն ձևափոխված օրգանիզմներին՝ ԳՄՕ, որոնք իրենցից ներկայացնում 

են ավելի դիմակայուն, երկարատև և հասանելի հացահատիկի սորտեր, որոնք հնարավոր է ցանել, 

աճեցնել և  նրանից օգտվել, չնայած նրան, որ այն ստեղծված է լաբարատորիայում: Ավելին, 

հացահատիկի այս տեսակը, որն աճում էր ցանկացած եղանակի սկիզբ դրեց 1970-ականների 

ֆենոմեն հանդիսացող կանաչ հեղափոխությանը: Այն, որ այս նորամուծությունը բարելավեց 

շատերի կյանքը, փրկեց մի շարք ասիական երկների ճգնաժամերից անհերքելի էր, սակայն 

արդյոք այն առողջարար էր: Նման պայմաններոում անհրաժեշտություն առաջացավ նորից 

մտածել սննդի մաքրության և 

քիմիկատներից զերծ մնալու 

մտքի վրա:  

   21-րդ դարում արդեն հարց է 

առաջանում արդյո՞ք մենք 

կարող ենք արտադրել 

անհրաժեշտ սննուդը, կարող 

ենք արդյո՞ք արտադրել առանց 

վնասելու 

կենսաբազմազանությանը: 

Ցավոք, մենք չենք կարող, եթե 

օգտագործենք 

գյուղատնտեսական 

ավանդական մեթոդները, որը 

կբավարարի միյան 4 միլիոն 

մարդու: Նման տեսլականի 

համար հարկավոր է 2 միլիոն 

քիչ բնակչություն և 5 միլիոն 

ավել կով: Սա հանգեցնում է մեկ 

այլ խնդրի. կենդանիների և հետևապես սննդի մաքրության և բարձր որակի ապահովման: Այս 

խնդիրը նույնպես արդիական է: Կա այսպիսի արտահայտություն՝ «սննդային անապատներ», որն 

իրենից ներկայացնում է տարածքներ, որտեղ ապրող մարդիկ հնարավորություն չունեն ստանալու 

հասանելի և սնուցող սնունդ: Աշխարհի բնակչության 17.8% ապրում է սննդային անապատներում: 

Այս տարածքներում ապրող մարդիկ հիմնականում խոցելի են այն առումով, որ նրանց 

մոտակայքում պակասող կամ ընդհանրապես չհանդիպող մաքուր և թարմ սնունդն ունի 

համապատասխանաբար բարձր գին, որը շատ դեպքերում անհասանելի է և սա իր հերթին 

հանգեցնում է աղքատիկ սնման: Կան տարբեր եղանակներ թվարկված խնդիրների լուծման 

համար, որոնք տեսանելի են այլընտրանքային ճանապարհներ ընտրելու պարագայում: Օրինակ՝ 

տավարի մսի պակասության պայմաններում, այն կարող է փոխարինվել ջայլամի մսով, որն ունի 



նույն հյուսվածքային համակարգն ու համը, ինչ որ տավարը: Կամ կոկորդիլոսի, կենգուրուի 

մսերը, որոնք պարունակում են ավելի քիչ խոլեստերին: Իհարկե նման լուծումները հանդիսանում 

են անելանալեի վիճակներից ճանապարահներից մեը: Սակայն սրա հետ մեկտեղ պետք չէ 

թերագնահատել ջրային ռեսուրսների դերը, որտեղ ապրում են հազարավոր ձկնատեսակներ, և 

սա միայն այն պարագայում, երբ մարդիկ ուսումնասիրել են ջրի միայն 10%-ը: Սա մեզ 

տրամադրում է այլ ապագա, որտեղ հնարավոր է «կապույտ հեղափոխություն», ինչը 

պայմանավորված կլինի օվկիանոսների ավելի խորը ուսումնասիրման հետ, ինչն էլ կհանգեցնի 

բազում ձկնատեսակների բացահայտմանը և օգտագործմանը: Ճապոնիան այն եզակի 

պետություննոերից մեկն է, որն արդեն աշխատում է այդ ուղղությամբ և ինչու ոչ, հանդիսանում է 

այդ ոլորտի ջատագով: Սակայն 

սրա հետ  մեկտեղ պետք չէ 

մոռանալ կենսաբազմազանության 

պահպանման կարևորության 

մասին:    

   Սակայն հարցը մնում է բաց, թե 

ինչն է հանգեցնում մոլորակի 

սննդային ռեսուրսների նման 

անբավարարվածությանը: Նախ 

դա հանդիսանում է էնեգիայի 

անխնա օգտագործման արդյունք, 

կլիմայական փոփոխությունների 

հետևանք: Առաջարկվում են 

տարբեր լուծումներ ապագայի 

խնդիրներին դիմակայելու 

համար: Նախ հնարավոր 

լուծումների մեջ առանձնանում են 

գիտությունն ու տեխնոլոգիան, 

որոնք աննախադեպ տեմպերով 

առաջընթաց են ապրում և 

ապագայում կնպաստեն խնդիր 

լուծմանը: Սակայն հարկավոր են 

ավելի խորը 

ուսումնասիրություններ 

տեղական հողի ու մշակաբույսերի 

նկատմամբ՝ խուսափելու համար 

հնարավոր սխալներից: Սրա ընդդիմախոսները փաստում են, որ նման պայմաններում կրկին 

նկատելի են դառնում «հարուստների» և «աղքատների» միջև լայն անդունդը: Հարուստ 

կազմակերպությունները կգլխավորեն շուկան՝ նեղացնելով մանր և միջին 

կազմակերպությունների մուտքը: Հաջորդ լուծումը տեսանելի է ռեսուրսների 



համապատասպանաբար ճշգրիտ տեղաբաշխումը: Ամեն մարդու պետք է հասնի օրական 2700 

կալորիա, 759 պրոտեին: Սակայն այսօր տեսանելի է սննդի անհավասար բաշխում: Եթե մի 

վայրում սննդի համար պայքար է գնում և տեսանելի են հազարավոր և անգամ միլիոնավոր սոված 

մարդիկ, ապա մոլորակի մի այլ վայրում որևէ մեկն ուտելուց հետո թափում է ուտելիքը: Նման 

պայմաններում այսօր համաշխարհային սննդի 20-30% թափվում է: Հաջորդ լուծումն առողջ 

բնակչության առկայության ապահովումն է տեղական սննդային համակարգերի բարելաման 

միջոցով: Կարգավորումներն ու ակտիվ կառավարական գործողությունները մեկ այլ 

հնարավորություն են ստեղծում խնդրի ավելի լուրջ և հայեցակարգային մոտեցումներ ցույց տալու 

համար: Ավելի կայուն ապագա ունենալու համար միայն խնդրի մասին մտածելը և գիտության ու 

տեխնոլոգիայի վրա հույս դնելն օգուտ չի տա, առանց համապատասխան լծակների գործադրման: 

Սակայն առկա լուծումների թերությունը հանդիսանում է այն, որ նրանք ունվերսալ չեն և 

պահանջում են համապատասխանաբար բալանսավորված ներդրումներ: Նման լուծումների 

օրինակ հանդիսանում է խոցելի հանդիսացող մայրցամաքը՝ Աֆրիկան, որը 1992թ. կանգեց լուրջ 

ճգնաժամի առաջ, ինչը հանգեցրեց ամբողջ մայրցամաքում սովի՝ 17-20 միլիոն մարդ սովի 

մատնվեց, բացի Մոզամբիկից: Պատասխանը մեկն է՝ Մոզամբիկը ընդունեց այս չորս լուծումները, 

որտեղ ամենաառաջնայինն այն էր, որ կառավարությունը ներում շնորհեց վարկերի նկատմամբ և 

այս քայլով բալանսավորեց ֆերմերների աշխատանքը:  

    

 Արևելյան Ասիայի և գլոբալ սննդային տարբերությունները 

  Ասիայում սննդի անապահովության մակարդակը 4%-ով 2007-2008թթ. ավելի շատ բնակչության 

աճի հետևանք էր, քան թե խորացող սննդի անկայունության: Տարածաշրջանի սննդի 

անկայունությունը մեծապես ուղեկցվում է տնային արտադրության իրացմամբ  և չնայած անցած 

տասնամյակին ծավալների կրկնապատկմանը, Ասիան մնում է բոլոր տարածաշրջաններից 

սննդային ներկրումից ամենաքիչ կախվածը: Մինչ Ասիան համարվում է 2008թ 46% սննդի 

անկայունություն ունեցող տարածաշրջան, այն հաշվում է յոթանասուն երկրների ընդհանուր 

բնակչության մոտավորապես 2/3-ը: Այլ կերպ ասած, սննդի իր անվտանգության վիճակը 

համեմատաբար լավ էր: Տարածաշրջանի բնակչության ավելի քան 20% հաշվում էր, որ կսպառի 

սնուցման թիրախից ցածր սնունդ 2008թ.:  

  2030թ. ծրագիրը կայուն զարգացման համար ներառյալ 17 կայուն զարգացման նպատակները 

հանդիսանում են նոր գլոբալ խնդիրներ, որոնք իրականացվել են 2016թ. հունվարի մեկին 

հազարամյակի զարգացման նպատակների շրջանակներում: Կայուն զարգացման նպատակները 

կձևավորեն ազգային զարգացման ծրագիր հաջորդ 15 տարիների ընթացքում: Սովին ու 

աղքատությանը վերջ տալուց սկսած մինչև կլիմայական փոփոխություններին դիմակայելը և մեր 

բնական ռեսուրսների պահպանումը, սնունդը և գյուղատնտեսությունը հանդիսանում են 2030թ. 

ծրագրի բաղկացուցիչ մաս: 



  Ինչպե՞ս է կոնֆլիկտը ազդում սննդի անկայունության և 

սնուցման վրա 

Կոնֆլիկտը հաճախ հանդիսանում է սովի ու սննդային ճգնաժամի բաղկացուցիչ մաս: Միայն 

2016թ. դաժան կոնֆլիկտի և քաղաքացիական անկայունության հեռահաս ազդեցությունները  

թողեցին ավելի քան 13 երկրներում 63 միլիոն մարդու դիմակայելու սուր սննդային 

անկայունության ծանր մակարդակներին և հումանիտար օգնության շտապ կարիքին: Հասարակ 

հարաբերությունները ցույց են տալիս 

մշտական և սուր սննդի անկայունության ու 

թերսնման բարձր մակարդակներ շատ 

երկրներում, որոնք ունեն ազդեցություն 

կոնֆլիկտից: 2016թ. կոնֆլիկտից ազդեցություն 

ունեցած երկների թերսնման 

տարածվածությունը համարյա ութ տոկոսով 

ավել էր քան կենֆլիկտ չունեցող երկրներում: 

Այս տարբերությունը էլ ավելի տեսանելի է 

երեխաների թերսնման տեսքով: Համարյա 122 

միլիոն, կամ 75%, աճը կանգնած հինգ 

տարեկանից ցածր երեխաներ ապրում են 

հակամարտությունից տուժած գոտիներում՝ 

Աֆղանստանի ջրհեղեղներից, ձմռան սողանցքներից, Գոր նահանգում երաշտից, Կենտրոնական 

աֆրիկական հանրապետությունում ջրհեղեղներից, Իրաքում, Հյուսիսային Սուդանում, 

Սիրիայում երաշտից և ջրհեղեղներից, և այլն:  

     Միջին տարածվածությամբ հակամարտությունից տուժած և չտուժած երկների 

տարբերությունը տալիս է ընդամենը 

9% տարբերություն: Սննդի սուր 

անկայունության և թերսնման 

խնդիրները չափազանցված են, որտեղ 

բնական վտանգներն, ինչպիսին 

երաշտն ու ջրհեղեղն են, խառնվում են 

կոնֆլիկտի հետևանքների հետ: 

Հակամարտությունների և կլիմայական 

պայմանավորված բնական աղետների 

համընկնումն ավելի հավանական է, որ 

կմեծանա կլիմայական 

փոփոխությունների հետ մեկտեղ, քանի 

որ կլիմայական փոփոխությունները ոչ միայն մեծացնում են սննդի անկայունության և սնուցման 

խնդիրները, այլև կարող են նպաստել հետագա կոնֆլիկտի բարդացմանը, երկարատև ճգնաժամին 



և շարունակական փխրունությանը: Հակամարտությունից տուժած երկրների բնակչության միջինը 

56% ապրում են գյուղական շրջաններում, որտեղ կյանքի որակը մեծապես կախված է 

գյուղատնտեսությունից: Երկարատև ճգնաժամային պայմաններում գյուղական համայնքներում 

ապրող բնակչության մասնաբաժինը կազմում է 62% միջին հաշվարկով, սակայն կարող է անցնել 

80% Բուրունդիի, Եթովպիայի և Նիգերիայի դեպքում: Հակամարտություններից տուժած շատ 

գյուղական համայնքներ և վերջիններիս բնաչությունը, ծանրորեն և բացասաբար է ազդում 

գյուղատնտեսության, սննդային համակարգի և ապրելամիջոցների վրա: Հակամարտություններից 

տուժած շատ երկներում, բնական գյուղատնտեսությունը դեռևս կենտրոնական է սննդի 

անվտանգության համար բնակչության մեծ մասի դեպքում: Մարդկանց վրա տեղահանման 

ազդեցությունն ըստ  UNHCR (ՄԱԿ-ի փախստականների հարցերով գերագույն հանձնակատար) 

առկա էին 64 միլիոն տեղահանված մարդ ամբողջ աշխարհում 2016թ.-ին, որոնցից 16 միլիոնը 

փախստականներ էին, իսկ 36.4 միլիոնը ներքին տեղահանվածներ: Ուժով տեղահանվածների 

մեծամասնությունը կենտրոնացած են զարգացող երկներում՝ Աֆրիկայում, Մերձավոր Արևելքում 

և Հարավային Ասիայում: Աշխարհի փախստականների կեսից ավելին գալիս են 

հակամարտությունից տուժած հատվածներից: Ներկայումս կան միայն ինը երկներ, որոնցից 

ավելի քան տասը տոկոսը համարվում են փախստաակններ կամ տեղահանվածներ, մինչ 

Սոմալիի և Հարավային Սուդանի բնակչության 20%-ը, իսկ Սիրիական արաբական 

հանրապետությունը ավելի քան 60% տեղահանված: Ամբողջ աշխարհում տեղահանվածների 

թիվը բոլոր ժամանակների համեմատ ամենաբարձրն է, քանի որ պատերազմները և 

հետապնդումները շարունակում են աճել: Ներկայումս, 113 մարդկանցից մեկը կամ փախստական 

է, կամ ներքին տեղահանված կամ էլ ապաստան հայցող: Հավելած ուղիղ կոնֆլիկտին կապված 

տեղահանությունները, դաժան հակամարտությունները կարող են հանգեցնել կենսամիջոցների 

փլուզմանը, ինչն էլ իր հերթին ստիպում է բնակչությանը տեղափոխվել գոյատևման համար: Սրա 

հետ մեկտեղ կա նաև հիվանդությունների նկատմամբ մեծացող ռիսկ, քանի որ մարդիկ ստիպված 

են ապրելու անառողջ պայմաններում և գերբնակեցված կացարաններում՝ ունենալով ցածր 

մակարդակով ջրի հնարավորություն և սանիտարական ու առողջական ծառայություններ:  

    Նայելով ապագային պարզ է դառնում, որ մեզ սպասվող փոփոխությունները ոչ միայն 

հանդիսանում են դրական տեսլական, այլև դրան համապատասխան բացասական խնդիրների 

առաջ են կանգնեցնում: Եթե մենք մի կողմից ունենք դեմոգրաֆիկ փոփոխություն, ապա մյուս 

կողմից առաջ է գալիս մեկ այլ հարց, ինչպես կերակրել այս բոլոր մարդկանց 2050թ.-ին՝ 

խուսափելու համար աղետալի սովից: Ետ նայելով, մասնագետներն իրենց հարց են տալիս, ինչու 

2050-2080թթ. ոչ այդքան արդյունավետ ապագա են կանխատեսում, ինչպես 1950-1980թթ.: Պետք է 

հասկանալ, որ խնդրի լուծումը ոչ թե կայանում է նրանում, որ պետք է նայել ապագային վախեցած 

և բացասական, այլ նայել դրան այլ կողմից: Գերբնակեցումը չի նշանակում աշխարհի 

ապոլակիպտիկ ավարտ, այլ հակառակը: Ըստ ՄԱԿ-ի կանխատեսումների բնակչության աճը 

կնվազի դեմոգրաֆիկ փոփոխություններից հետո և հնարավոր է, որ մոտ ապագույմ այն անգամ 

կանգնի: Ըստ կանխատեսումների կրթության մակարդակը կբարձրանա, ինչը կհանգեցնի 

բնակչության կրթված դասի ավելացմանը, երկներ, որոնք այսօր կարիքի մեջ են 



գիտատեխնիկական առաջընթաց կապրեն, իսկ սննդի այլընտրանքային ուղիները կբացեն նոր 

հնարավորություններ Երկիր մոլորակի վրա կյաքնի շարունակման համար:3   

 

                                                           
3  Այս հրատարակությունը (խմբագրությունը) ներկայացնում է <<Հայաստանի գյուղական համայնքներում 

ագրոկենսաբազմազանության պահպանության և օգտագործման միջոցով կենսապայմանների բարելավում>> 

ծրագրի արդյունքների մի մասը: Գլոբալ Էկոլոգիական Հիմնադրամի (ԳԷՀ) կողմից աջակցվող սույն ծրագիրը 

համակարգվում է Բիովերսիթի Ինթերնաշնալի (IPGRI) կողմից ՄԱԿ-ի շրջակա միջավայրի ծրագրի 

իրականացման աջակցությամբ (UNEP): 

 


