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Проблеми народонаселення, забезпечення його продовольством та
іншими ресурсами впливає не тільки на положення окремих країн світу, але і
на розвиток світової економіки і міжнародних відносин, тому вимагає до себе
серйозної уваги. Багатовимірні процеси глобалізації сприяли створенню
нових умов для просторової мобільності людей. Міжнародна міграція в добу
глобалізації тісно пов’язана з глобальними структурними змінами.

1. Глобалізація та демографічні проблеми світового населення
Термін “демографія” походить від грецького demos - народ і grapho -

пишу, і, отже, означає народоопис. Цим терміном позначається наука про
народонаселенні, його структуру і динаміку. Кількісні характеристики
демографічних процесів, такі як чисельність народонаселення, його склад
(статевої, професійний, етнічний), географічний розподіл і міграція,
народжуваність, смертність, тривалість тощо, їх зв'язок і залежність від
політичних, соціально-економічних і культурних факторів, являють собою
показники більш глибоких процесів, що протікають в світі.

Нинішній стан людства і його майбутнє багато в чому визначається
якістю народонаселення. Під якістю народонаселення мається на увазі
комплекс медико-генетичних і соціально-психологічних характеристик
життя людей, або, інакше кажучи, це фізичне здоров'я, життєвий комфорт,
рівень розвитку інтелектуальних здібностей і механізм їх відтворення. Але
сьогодні, наука не може дати точної відповіді, чим регулюються ці процеси.
Проте відомо, що якість народонаселення може змінюватися від одного
покоління до іншого. Це обумовлено тим, що певні генотипи розмножуються
більш інтенсивно, ніж інші (наприклад, люди інтелектуальної праці частіше
створюють нечисленні сім'ї).

В цілому демографічна проблема впливає не тільки на положення
окремих країн світу, але і впливає на розвиток світової економіки і
міжнародних відносин, вимагає до себе серйозної уваги як вчених, так і
урядів різних держав.

Насамперед йдеться про рівень народжуваності, оскільки від нього
багато в чому залежить динаміка чисельності населення як світу в цілому, так
і окремих країн і регіонів. Чисельність населення планети впродовж
існування людства постійно зростає. До початку нашої ери на Землі
проживало 256 млн. чоловік, в 1000 р. - 280; до 1500 р. -427 млн., у 1820 р. - 1
млрд.; у 1927 р. - 2 млрд. чоловік. Сучасний демографічний вибух почався в
1950 - 1960 рр. У 1959 р. населення планети склало 3 млрд.; у 1974 р. - 4
млрд.; у 1987 р. 5 млрд. осіб. Очікується, що до 2050 р. Відбудеться
стабілізація чисельності населення планети на рівні 10,5-12 млрд., що є
межею біологічної популяції людства як виду .

В даний час світова демографічна ситуація має свої особливості:
1) Демографічна криза в ряді розвинених країн вже призвела до

порушення відтворення населення, його старіння і скорочення чисельності.



2) Швидке зростання населення в країнах Азії, Африки і Латинської
Америки.

3)  У країнах третього світу живе в 3  рази більше людей,  ніж у
розвинених.

4) Збільшуються екологічні проблеми (перевищені гранично допустимі
навантаження на екосистему, забруднення навколишнього середовища).

В ході глобалізації змінюється вікова структура населення. За
прогнозами ООН середня тривалість життя у світі у 2050 році буде близько
50 років. Таким чином, стає очевидним, що процес демографічного старіння
населення стає глобальним. Вікова піраміда необоротно змінюється, а
економічні і соціальні наслідки старіння суспільства обговорюються вже не
одне десятиліття. Особливу стурбованість викликає збільшення економічного
навантаження на працездатне населення через швидке зростання числа
частки пенсіонерів, хоча досить часто називають і інші наслідки (старіння
працездатного населення, уповільнення відновлення знань та ідей,
ослаблення «натиску поколінь», геронтократія). Негативний внесок
«постаріння» націй здається очевидним і є чинником, котрий знецінює
виграші від демографічної модернізації. Зрозуміло, як і будь-які зміни,
перехід до нової структури часу життя породжує проблеми адаптації
соціальних інститутів до нових демографічних реальностей. Розвиток
пенсійних систем - одна з головних відповідей на зростання частки літніх
людей в ХХІ столітті.

У світі поширена думка про згубний вплив старіння населення на
становище пенсіонерів і на загальну економічну ситуацію. Між тим ніяких
надзвичайних, незвичайних змін вікової структури населення на початку ХХІ
століття не відбулося. Населення, звичайно, старіє, але не слід забувати, що
це та його частина, яка знаходиться в періоді виробництва. Однак, існують
дві важливі обставини. По-перше, розвинені країни, захоплені власними
проблемами, недооцінюють небезпеки надто молодої вікової структури світу,
що розвивається, що створює величезні економічні труднощі для світу,
набагато більш гострі, ніж проблема старіння для розвинених країн. По-
друге, виклик старіння має не тільки економічний аспект. Сьогодні на одного
жителя в розвинених країнах припадає чотири представника світу, що
розвивається. Але серед дітей та молоді у віці до 20 років це співвідношення
перевищує сім ( 2,1 млрд дітей і підлітків в країнах Півдня проти, менше, ніж
300 млн у країнах Півночі). Треба зазначити, що процес старіння, а саме
зростання частки літніх людей серед населення обумовлює зміни у структурі
зайнятості, збільшення віку виходу на пенсію. Разом з цим існує глобальна
тенденція збільшення людей у працездатному віці ( з середини ХХ століття їх
кількість подвоїлась).

Існуючі статистичні дані показують також, що кожен відсоток
приросту населення поглинає кілька відсотків приросту національного
доходу.

Якість народонаселення прийнято визначати за такими кількісними
показниками, як : поліпшення здорового способу життя( критерієм



довголіття); зростання життєвого комфорту  (за валовою продукцією на душу
населення);  зростання духовних і розумових якостей (за рівнем освіти,
кількістю інтелектуальної продукції (книг, винаходів) кількістю навчальних
закладів).Однак вихідним показником народонаселення є його кількість.
Саме зміна в бік безперервного збільшення цієї цифри викликає найбільшу
настороженість у людства.

Основною концепцією народонаселення можна вважати концепцію
демографічного детермінізму. Суть цієї концепції полягає в залежності
(детермінованості) суспільного розвитку від демографічних процесів. Проте,
в рамках цієї концепції, існує два протилежних підходи. У першому підході,
розробленому російським соціологом Максимом Ковалевським
стверджується, що зростання населення є головним чинником суспільного
розвитку, і саме завдяки йому відбувається зміна одного типу економіки
іншим. Протилежну точку зору відстоює прибічник класичної політекономії
ХХ століття Д.М. Кейнс. На його думку, зростання населення це “злий дух”,
джерело лих, що осягають людство.

З точкою зору Кейнса перегукується концепція демографічного
алармизму. До цього ж крила демографічного детермінізму примикає
концепція “фінализму”, прихильники якої вважають, що із-за перенаселення
планети, в недалекому майбутньому всі природні ресурси будуть вичерпані і,
розвиток людства підійде до свого “фіналу”.

Зовсім інакше підходять до проблеми народонаселення прихильники
демографічного утопізму. Автори цієї концепції вважають, що проблема
перенаселення землі буде вирішена шляхом заселення космосу.

Більш оптимістичне рішення було висунуто в 20-ті роки минулого
сторіччя, біологами. Ця концепція отримала назву демографічного
біологізму. Прихильники цього підходу виходять з того, що динаміка
чисельності населення підкоряється закону зростання за логістичною
кривою: у початковий період темпи зростання наростають, потім після
досягнення певної критичної точки, у міру наближення до верхньої точки,
починають зменшуватися аж до нуля.

Цікаву думку висловлюють прихильники демографічного
максималізму. На їх думку, демографічні проблеми можна вважати
надуманими, оскільки на землі цілком може існувати те число людей, що
очікується в майбутньому. Так, Р. Бранун, стверджує, що наша планета може
забезпечити високий рівень життя 50 мільярдів чоловік.

Ще дві концепції можна охарактеризувати як: найбільш втішну -
концепцію демографічного фаталізму, і іншу як найбільш небезпечну -
концепцію демографічного популізму. Прихильники першої концепції
вважають, що людство - це саморегульована система, яка здатна автоматично
регулювати свою чисельність. До числа прихильників концепції
демографічного популізму належать лідери низки країн, що розвиваються і в
першу чергу країн Африки. Вони вважають, що зростання населення треба
всіляко підтримувати, і чим більше - тим краще. Їхнє гасло “діти - це



багатство бідних людей”, “краще бути бідними з дітьми, аніж багатими без
дітей”.

Зростання світового населення, насамперед працездатного віку,
прискорює процес урбанізації населення, який відбувається в усіх частинах
світу, але найбільш високими темпами  в азійських країнах. У містах
прискореними темпами відбувається соціальне розшарування,
індивідуалізація, посилюється вплив культурної глобалізації, змінюється
стиль життя.

Міжнародний розподіл праці у добу глобалізації обумовив появу нових
моделей міграції. Так, якщо в попередні епохи міграція робочої сили була
змушеною, або добровільно-примусовою (работоргівля, колоніальна
міграція), то у добу глобалізації вона є переважно свідомим вибором.
Безперечно, такий вибір здійснюється під тиском економічних, політичних та
інших обставин, оскільки міграція завжди була спробою втекти від
злиденності, врятувати життя, покращити його. Треба також зазначити, що в
останні роки потоки людей переміщуються не автоматично, у напрямку від
бідних до багатих, а міграційні потоки продукуються і формуються.
Транснаціональні корпорації здійснюють агітацію серед населення країн з
дешевою робочою силою, крім того спостерігається міграція інших форм
(міграція гастарбайтерів, міграція об’єднання родин, сезонно обумовлена
міграція). Це спричинило ситуацію, коли міжнародна міграція, стала не
тільки потужним інструментом перерозподілу світових трудових ресурсів,
але і сферою, яка генерує тенденції, що ускладнюють міждержавні відносини
і внутрішню ситуацію в багатьох країнах, оскільки інтенсивність людських
потоків, які перетинають державний кордон, наростає не тільки внаслідок
трудової міграції, а також за рахунок вимушеного переселення, викликаного
політичною нестабільністю і конфліктами.

Прогресуюча нелегальна міграція сприяє формуванню кримінальних
мереж, які займаються контрабандним транспортуванням людей і
работоргівлею. Вже зараз, за найскромнішими оцінками, кількість
нелегальних мігрантів в розвинених країнах перевищує 10 млн. чоловік.
Одночасно ростуть і масштаби порушень прав мігрантів (серед них -
насамперед дітей і жінок), що ще більше підсилює напруженість міграційної
ситуації. Неврегульованість багатьох питань, пов'язаних з правовим захистом
мігрантів, підвищує рівень соціальної нерівності в трудових відносинах,
забезпечення доступу до послуг освіти, охорони здоров'я та ін. Міжнародна
міграція призводить до серйозного дисбалансу чисельності населення між
країнами в окремих регіонах. Сфера міграції чуйно реагує на всі катаклізми і
міжнародної кризи і суспільного життя.

Глобалізація населення, породивши найпотужніші міграційні потоки,
привела до створення нових етно-расових груп. Завдяки процесам
глобалізації, на території двох американських континентів виникли
Американська і Канадська нації, а також латиноамериканський суперетнос,
який вийшов завдяки з'єднанню елементів західноєвропейського
суперетносу, елементів негроїдної раси і представників автохтонного



індіанського населення. Внаслідок глобалізації населення на імміграційних
хвилях народилися Австралійська і Новозеландська нації, народився
Африканерский етнос. Глобалізація населення - у вигляді колоніальної епохи
– сприяла перетворенню субетнічних утворень в етноси, а етносів - у нації
(наприклад – Індія, в якій тільки завдяки британському пануванню,
субетнічні осередки синтезувалися в хіндустанський етнос, а навколо
хіндустанського етносу утворилася індійська нація. Алжирці і марокканці,
іракці і пакистанці стали етносами або націями тільки в результаті процесів
демографічної глобалізації).

Глобалізація, парадоксальним чином спочатку різко підвищила
демографічні позиції Європейської раси, а потім різко послабила їх.
Підсумок глобалізації населення для Європейської раси “нульовий” - расове
співвідношення на планеті (по відношенню саме до Європейської раси) зараз
приблизно таке ж, яке воно було до початку процесів глобалізації. Разом з
тим, Європейська раса продовжує займати пануючі позиції в економіці і
геополітиці.

Головна демографічна проблема, породжена глобалізацією, полягає у
вкрай нерівномірному демографічному розвитку людства. Високорозвинені
країни (корінне населення) і Європейська раса знаходяться в постбіологічній
популяційній фазі. Інші групи населення Землі усе ще перебувають у
біологічній фазі. При цьому для низки країн - Китай, Індія, Індонезія, ряду
інших індустріальних країн -характерне поєднання високого демографічного
зростання і високого економічного зростання. Це гальмує поширення
бідності і поляризації серед населення. Для слаборозвинених країн високе
демографічне зростання поєднується зі все більш посиленою економічною
відсталістю, що може призвести до локальної, а далі і глобальної кризи (у
вигляді боротьби  за доступ до світових ресурсів).

Немаловажним є і такі демографічні аспекти, як геополітичний,
геоекономічний і геостратегічний. Головні підсумки глобалізації населення у
цих аспектах полягають у тому, що Європейська раса, західноєвропейський
суперетнос, зберігають за собою позиції абсолютного панування в
геополітичній, геостратегічній і геоекономічних сферах. Глобалізація
населення дозволила Європейській расі розвинути ареал свого поширення
більш ніж в 10 разів. До початку ХХІ ст. люди Європейської раси стали
становити приблизно 40% населення Земної Кулі. У цей момент Європейська
раса досягла свого абсолютного демографічного максимуму. З цього моменту
почався її безперервний відкат від завойованих демографічних позицій. При
цьому, в даний час, Європейська раса все ще контролює до 70% сукупного
світового багатства, зберігає за собою майже повний контроль у сферах
передових економічних технологій і перспективних наукових розробок.

З геополітичної точки зору, два найважливіших регіони - Північна
Америка, Західна Європа - все ще контролюються Європейською расою. В
той же час, відбувається досить помітний процес ослаблення її позицій у
таких ключових регіонах, Далекий Схід, Австралія.Сьогодні склалася
абсолютно унікальна геополітична ситуація, яка практично не має аналогів у



світовій історії. Найбільш потужна в військово-технологічному відношенні
частина людства - західноєвропейський суперетнос - внаслідок низької
пасіонарності й обмеженого демографічного ресурсу - абсолютно не готовий
до можливої війни з великими людськими втратами. В той же час, ті групи
людства, що готові до людських втрат (Ісламський Світ, Індія, Китай,
частина Африки), абсолютно не мають (поки що) адекватної технологічної
бази. Можливо, що в цьому криється одна з причин відсутності в даний
момент реальної загрози військового зіткнення по лінії “багатий північ -
бідний південь”. Якщо в світі складеться конфігурація сил за формулою:
Західноєвропейський суперетнос група людства, що володіє значним
демографічним ресурсом і готова їм жертвувати і інша група людства, що
володіє значним демографічним ресурсом, і готова їм жертвувати і володіє
військово-технологічним потенціалом, адекватним рівню країн
західноєвропейського суперетносу, то загроза Третьої Світової війни різко
зросте.

У міру розвитку економіки Китаю та Індії частка світових багатств , що
припадає на Європейську расу буде поступово падати. Якщо зараз
глобалістськаеліта в основному представлена, як, принаймні, здається,
людьми Європейської раси, то з часом її расовий склад зміниться, таким
чином, варто очікувати подальшого ослаблення позиції європейської раси.

З вищезазначеного, можна зробити висновок, що сьогодні людство
переживає епоху глобальної демографічної революції, час, коли населення
світу раптово обмежує своє зростання і змінює характер свого розвитку. Це
найбільша за своєю значимістю подія в історії людства з моменту своєї появи
в першу чергу проявляється в динаміці народонаселення. Однак вона зачіпає
всі сторони життя мільярдів людей, і саме тому демографічні процеси стали
глобальною проблемою, від розуміння яких залежить не тільки наше
сьогодення, але майбутнє.

До межі другого тисячоліття населення нашої планети росло з
прискоренням. Тоді багатьом здавалося, що демографічний вибух,
перенаселення і неминуче вичерпання ресурсів і резервів природи приведуть
людство до катастрофи. Однак саме в 2000 році, коли населення світу
досягло 6 мільярдів, швидкість приросту населення досягла свого максимуму
в 87 мільйонів в рік, або 240 тис. осіб на добу, швидкість росту почала
зменшуватися. Більш того, і розрахунки демографів, і загальна теорія
зростання населення Землі вказують, що в найближчому майбутньому
зростання практично припиниться. Таким чином, населення нашої планети
стабілізується на рівні 10-12 мільярдів чоловік. Перехід від вибухового
зростання до стабілізації відбувається в історично дуже короткий термін -
менше 100 років, і цим, на думку дослідників, завершиться глобальний
демографічний перехід.

2. Проблеми продовольства та непоновлюваних ресурсів
Серед основних і взаємозалежних глобальних проблем особливе місце

займає продовольча проблема. Адже від наявності і якості продуктів



харчування в першу чергу залежить саме фізичне існування і здоров'я
мільярдів людей.

Наприкінці ХХ століття вже абсолютно явно позначилося і практично
відразу набуло глобального характеру таке протиріччя: глобалізований бізнес
розвивається в постіндустріальних країнах «золотого мільярда»,що базується
на новітніх наукових і технологічних відкриттях, а чисельність населення
найшвидше зростає в бідних, економічно нерозвинутих країнах.

Ще на початку XIX століття Т. Мальтус стосовно до тодішньої Англії
вже робив невтішні прогнози про неможливість взаємного балансу зростання
населення та зростання виробництва продуктів харчування. На цій підставі
він зробив висновок про те, що голод, поряд з війнами, стане головним
стримуючим фактором, який врятує країну від перенаселення. Однак
англійська «зелена революція» середини XIX століття спростувала прогнози
цього вченого. Не зважаючи на це, з часів Мальтуса у свідомості наукового
світу демографічна і продовольча проблеми тісно пов'язані між собою.

Сьогодні світову продовольчу проблему називають однією з головних
невирішених проблем. За останні 50 років у виробництві продовольства
досягнутий значний прогрес - чисельність недоїдаючих і голодуючих
скоротилася майже вдвічі. В той же час чимала частина населення планети
досі відчуває дефіцит продуктів харчування. Чисельність їх перевищує 800
млн. чоловік, тобто абсолютний брак продовольства (калоріями) відчуває
кожен сьомий.

Останнім часом дослідники глобалізаційних процесів виявили дві нові
тенденції в продовольчій сфері. По-перше, зростання виробництва продуктів
харчування стало поступово сповільнюватися, загальмувалося також
зниження собівартості, а отже, і ціни одиниці продукції. По-друге, хоча це і
не негайно позначилося на безпосередній вартості продовольчих товарів,
почала зростати та екологічна ціна, яку людство платить за зростання
сільськогосподарського виробництва. Це знайшло своє відображення в
зростанні незворотності дії сільського господарства і галузей, з ним
пов'язаних, на навколишнє середовище і здоров’я людей, і у все більш
помітному антропогенному підриві загальних умов самого землеробства. Як
зазначає відомий неомальтузианець П. Ерліх, намагаючись прогодувати
зростаюче число собі подібних, людство піддає небезпеці саму здатність
землі взагалі підтримувати будь-яке життя.

Якщо при розгляді соціально-економічного аспекту продовольчої
проблеми вчені обговорюють проблеми диференціації споживання продуктів
харчування, жертв голоду і страждання людей, то підхід до продовольчої
проблеми як до глобальної суттєво змінює площину аналізу. Брак
продовольства для найбідніших верств суспільства, що породжує ці жертви і
страждання, представляється як неминучий атрибут сучасної цивілізації,
викликаний до життя швидким зростанням населення. Гострий і хронічний
голод і породжувані ним хвороби і передчасні смерті стають результатом
абсолютного браку продовольства на Землі. За оцінкою П. Ерліха, близько
250 млн. осіб померли від причин, пов'язаних з голодом, за останні чверть



століття, - приблизно 10 млн. на рік. Одна з особливостей цієї проблеми
полягає в тому, що, знаходячи рішення одного завдання, людство одночасно
створює нове завдання або грань проблеми, не досягаючи інтегрального або
довготривалого рішення.

Світове виробництво сільськогосподарської продукції стримується
через обмеженість угідь, причому як у розвинених, так і в країнах, що
розвиваються. Це пов'язано з високим рівнем урбанізації, необхідністю
збереження лісових масивів, обмеженістю водних ресурсів. Найбільш гостро
проблема дефіциту продовольства стоїть перед бідними країнами, які не в
змозі виділяти значні кошти на імпорт продуктів харчування.

Незважаючи на те, що основна частина продовольства споживається
там, де воно зроблено, міжнародна торгівля продуктами харчування ведеться
досить інтенсивно. Основні учасники міжнародної торгівлі продовольством -
розвинені країни: США, Франція, Нідерланди, Німеччина та ін. На їх частку
припадає 60% світового експорту та імпорту. Приблизно третина закупівлі і
продажу продовольства припадає на країни Азії, Африки і Латинської
Америки. Частка країн з перехідною економікою незначна і складає менше
5%.Найбільш активно ведеться міжнародна торгівля зерновою продукцією, у
меншій мірі м'ясними і молочними товарами і цукром. Країни - провідні
експортери продовольства - є одночасно його великими покупцями. Так,
США, забезпечивши собі ключові позиції в постачаннях стратегічної
продовольчої сировини, імпортують у великих кількостях фрукти і овочі,
каву, какао, чай, спеції і ряд інших товарів.

Система міжнародної торгівлі сільськогосподарською продукцією, в
тому числі продовольством, постійно зазнає змін. Необхідність здійснення
реформ у зазначеній сфері була викликана зростанням державної підтримки і
протекціонізму у багатьох країнах, особливо розвинених. Політика
підтримки високих внутрішніх цін призвела до перевиробництва ряду
сільськогосподарських товарів і широкому поширенню експортних субсидій
і обмежень на імпорт, що у свою чергу ускладнило міждержавні відносини у
зовнішньоекономічній сфері. Відсутність узгоджених на міжнародному рівні
правил і процедур неодноразово було приводом для виникнення
суперечностей, які загрожують порушити стабільність міжнародної торгівлі і
виникненням торгових воєн. Основні «битви» розгорталися між ЄС і США,
які внаслідок проблем зі збутом практикували широкомасштабне
застосування субсидій при поставках свого зерна на зовнішні ринки. Ці дії
викликали активну протидію з боку Канади, Австралії та інших дрібніших
експортерів, чиє фінансове становище не дозволяє застосовувати субсидії у
великих розмірах. Питання ослаблення протекціонізму у зовнішній торгівлі
сільськогосподарською продукцією є одним з головних в діяльності
Всесвітньої торгової організації (СОТ).

Крім СОТ, іншою важливою організацією, де визначаються
перспективи світової продовольчої ситуації, є Продовольча і
сільськогосподарська організація ООН (ФАО). Ця організація і світове
співтовариство в цілому, приділяють серйозну увагу перспективі вирішення



продовольчої проблеми в бідних країнах, у тому числі в країнах з перехідною
економікою. Основною формою допомоги аграрному сектору з боку як ФАО,
так і найбільших країн-донорів (США і ЄС) є фінансування конкретних
проектів, орієнтованих на підйом сільського господарства. Прикладами
реальної підтримки розвитку національного сільського господарства з боку
ФАО є поширення нових високоврожайних сортів культур в бідних країнах,
передача їм досягнень в області біотехнології, розробка та допомога в
здійсненні проектів розширення виробництва продовольства, будівництво
об'єктів інфраструктури в сільській місцевості тощо.Згідно з прогнозами
ФАО,  зменшити кількість голодуючих у світі хоча б удвічі вдасться не
раніше 2030 року.

За своїм характером продовольча проблема є, насамперед, проблемою
соціально-політичного характеру. Незважаючи на те, що можливості
істотного збільшення виробництва продуктів харчування за рахунок зусиль
аграрного сектора економік розвинених держав існують, повне використання
цих можливостей може і не вирішити головної проблеми, оскільки у бідних
держав просто не вистачає коштів, щоб оплатити імпорт продовольства. І
поки існує бідність і малозабезпеченість, неможна отримати повну перемогу
над голодом, незважаючи на проголошення в деклараціях і інших документах
міжнародного співтовариства права на нормальне, гідне людини існування.
Аналітики Світового банку вважають, що в даний час в світі близько 1,2
млрд. людей мають дохід на 1 долар на день або навіть менше. За їх
оцінками, у найближчі десять років їх число не зменшиться, а навіть зросте.
Тому необхідний налагоджений міжнародний механізм передачі бідним
державам продовольства. Тільки в тому випадку, якщо міжнародне
співтовариство візьме політику соціальної інтеграції, що передбачає більш
рівномірний розподіл доходів, число бідних і голодуючих людей у світі
істотно скоротиться.

Ще один спосіб допомоги бідним народам пов'язаний зі збільшенням
площі орних земель. Але такі можливості є, головним чином, у розвиненому
світі, особливо Північній Америці і Європі, а не в країнах, які найбільш
гостро потребують продовольства.

Можливим виходом із скрутного становища є також збільшення
продуктивності сільськогосподарської праці в країнах, що розвиваються. При
цьому не слід забувати, що для поступового досягнення хоча б невеликої
зміни в підвищенні продуктивності, необхідно подолати перешкоди
географічного, економічного і соціально-політичного характеру.

Оскільки жодне з названих традиційних рішень проблеми не є
достатнім, в останні роки великі надії покладаються на розвиток
біотехнологій. Під цим терміном розуміється будь-яка техніка використання
живих організмів або життєвих процесів для виробництва або видозміни
продуктів, для поліпшення сортів рослин і породи тварин або для створення
мікроорганізмів для спеціальних цілей. Проте слід мати на увазі, що
біотехнологічна революція, як і всяка інша революція (технічна або
соціально-політична), породжує як своїх переможців і переможених. Остання



обставина тісно пов'язана не стільки з економічними її результатами, але зі
здоров'ям і зі станом навколишнього середовища. На думку дослідників, такі
проблеми, як ерозія ґрунтів, погіршення якості води або зміни клімату, які
можуть призвести до стагнації або падіння сільськогосподарського
виробництва, цілком можливо вирішити. А ось використання
сільськогосподарського продукту в якості зброї - вирішити набагато
складніше. Питання «продовольчої зброї» виникло в деяких країнах Заходу
після Другої світової війни. Стратегія складається з трьох частин: це
генетична модифікація насіння, створення вигідних для себе стандартів
зернових продуктів і правил торгівлі, а також реалізація різних стратегічних
заходів на рівні ухвалення політичних рішень. Захід використовував свою
технологію для зміни генів насіння не тільки з метою збільшити
сільськогосподарське виробництво, але і, що більш важливо - з метою
знищити традиційні насінні банки інших країн. Як тільки Захід досягне
успіху в цьому підприємстві, інші країни стануть повністю залежні від
західних ГМО-насіння і втратять можливість забезпечити продовольчу
безпеку для свого народу і навіть суверенітет над сільськогосподарською
продукцією.

Багато міжнародних експертів сходяться в тому, що виробництво
продовольства в світі в найближчих 20 років буде здатне в цілому
задовольнити попит населення на продукти харчування, навіть якщо
населення планети буде щорічно збільшуватися на 80 млн. чоловік. При
цьому попит на продовольство в розвинених країнах, де він і так достатньо
високий, залишиться приблизно на сучасному рівні (зміни торкнуться
головним чином структури споживання і якості продуктів). В той же час
зусилля світової спільноти щодо вирішення продовольчої проблеми
приведуть, як передбачається, до реального зростання споживання
продовольства в країнах, де спостерігається брак, тобто в ряді держав Азії,
Африки, Латинської Америки, а також Східної Європи.

3. Проблема дефіциту ресурсів розвитку суспільства.
Проблема невідновлюваних ресурсів є не менш важливою, ніж

продовольча проблема, оскільки сьогодні темпи зростання використання
мінеральних ресурсів, випереджають темпи зростання населення.

Вся виробничо-економічна діяльність людини завжди і повсюдно
спрямовувалась на подолання обмеженості ресурсів. Деякі з них нам надає
природа, але ці запаси обмежені (поклади вугілля, руди, наявність запасів
нафти, газу, інших корисних копалин). Людські ресурси обмежуються
здобутою освітою, знаннями, вміннями, кваліфікацією, тобто є наслідком
нашого власного розвитку. Добре відомо, що підприємницьку діяльність не
можуть здійснювати абсолютно всі члени суспільства, а тільки їх незначна
частина. Деякі з видів ресурсів можуть відтворюватись, і тому їх наявність
регулюється людиною.



Статистика говорить, що глобальне використання природних ресурсів
зросло на 40% між 1992 та 2005 роками з 42 до майже 60 тисяч мільйонів тон.
В перерахунку на 1 людину зростання склало 27%. Всього виділяється
чотири основні сировинні групи – біомаса, викопне паливо, руди і промислові
мінерали та будівельні матеріали. Зростання споживання природних ресурсів
загалом корелює зі зростанням чисельності населення в світі та зростаючими
потребами у їжі, помешканнях, предметах споживання. Також зросли обсяги
торгівлі природною сировиною. Так, у 2008 році загальна вартість природних
ресурсів, що брали участь у міжнародному обміні склала 3700
млрд.дол.США, що у 6 разів більше порівняно з 1998 роком.

Хоча в цілому енергія і використання матеріалів продовжують
зростати, відбувається одночасне загальне зниження викидів, використання
енергії і матеріалів на одиницю виробленої продукції. Це явище отримало
назву декаплінг, коли два показники (споживання природних ресурсів та
економічне зростання), які повинні мати кореляційну чи іншу залежність,
рухаються в різних напрямах. Декаплінг є стратегічною основою руху до
екологічно сталої економіки, що дозволяє розмежувати темпи зростання
добробуту людей – з одного боку, і споживання ресурсів та екологічного
впливу – з другого. Тим самим досягнення соціального й економічного
прогресу має базуватися на відносно низьких темпах ресурсоспоживання і
зменшенні деградації навколишнього середовища.

Однією із перших, хто визначив термін «декаплінг» як розмежування
між навантаженням на довкілля та економічним зростанням протягом
певного періоду є Організація економічного співробітництва та розвитку
(ОЕСР). У поєднанні з іншими індикаторами, що використовуються ОЕСР
для аналізу екологічної політики й оглядів еколого-економічного розвитку
країн, індекс декаплінгу є цінним інструментом для виявлення того, чи
перебувають країни на шляху до сталого розвитку. Досягнення ефекту
декаплінгу визначено однією із головних цілей Екологічної стратегії ОЕСР
на перше десятиліття ХХІ століття. Даний ефект спостерігається в
розвинених країнах, де внаслідок постіндустріального етапу розвитку валова
додана вартість створюється переважно у сфері послуг, що є мало енерго- та
матеіралозатратною. Для України, як і для інших країн з перехідною
економікою явище декаплінгу поки що не характерне.

Сировинна та енергетична проблеми мають багато спільного.
Викликані вони, передусім недостатньою кількістю розвіданих запасів
корисних копалин і дуже нераціональним їх використанням. Вже доводиться
експлуатувати родовища, які знаходяться у гірших гірничо-геологічних
умовах, у районах з екстремальними природними умовами (Сибір, Канадська



Арктика, пустелі Африки і Австралії), з нижчим вмістом корисних
компонентів у рудах. Усе це приводить до подорожчання сировини та енергії,
а значить – і всієї продукції згаданих галузей господарства. Тому основним
шляхом вирішення сировинно- енергетичної кризи є перехід до матеріало- і
енергозберігаючих технологій, комплексного використання сировини,
створення маловідходного  і безвідходного виробництв.

До зменшення використання сировини повинна привести і заміна
багатьох видів природних матеріалів на штучні і синтетичні, які можуть
створюватися із наперед заданими властивостями. Оскільки більшість цих
матеріалів є надзвичайно складними хімічними сполуками, нерідко вони
мають токсичні і канцерогенні властивості. Тому в світі існує тенденція до
ширшого використання екологічно безпечних матеріалів на основі відновних
біологічних ресурсів (деревина, натуральні волокна, шкіра) та найбільш
розповсюджених корисних копалин (будівельне каміння, пісок, глина).

Значна економія сировини досягається за рахунок використання
вторинних матеріалів – металобрухту, макулатури, пластмас. Запаси їх у
багатьох країнах настільки значні, що можуть значною мірою компенсувати
дефіцит природних ресурсів. У старопромислових районах Західної і Східної
Європи та США обсяги заготівлі вторинних ресурсів навіть перекривають
місцеві потреби і частково експортуються в інші країни. Приклади
високоефективного використання вторинної сировини показують "малі"
високорозвинені країни Західної Європи. Тут використовується 80-90%
щорічного надходження металобрухту, 50-70 % макулатури і багатьох видів
пластмас, до 75% побутового сміття спалюється з метою виробництва
енергії.

Один з лідерів Римського клубу, німецький вчений Е. Пестель вважає,
що через виснаження запасів невідновлюваних ресурсів близько 2100 р.
настане колапс, механізм якого виглядає наступним чином. Сучасний обсяг
промислового капіталу досягне такого рівня, коли буде потрібний
величезний приплив ресурсів. Такий приплив ресурсів швидко виснажить
запаси доступної сировини. Зі зростанням цін на сировину і виснаженням
родовищ, будуть потрібні великі капіталовкладень для їх видобутку, а отже,
буде все менше і менше вкладатися в майбутнє зростання. І коли
капіталовкладення перестануть компенсувати виснаження ресурсів,
відбудеться руйнування індустрії, а разом з нею всієї сфери послуг, що
залежить від промисловості.

Необхідно також відзначити, що, незважаючи на прискорені темпи
видобутку та споживання мінеральних ресурсів їх загальні запаси не
зменшилися. Таке збільшення запасів відбувається завдяки зниженню вимог
до змісту мінеральної складової у сучасній продукції.



Член Римського клубу, автор доповіді “За межами століття
марнотратства” Умберто Колобо вважає, що сьогодні людина здатна
вигадувати і планувати отримання потрібних йому ресурсів. Наприклад, ще
на початку ХХ століття уран навіть не був сировиною для енергетичних
установок. А сьогодні на зміну урану вже прийшов - кремній.

Ще однією суттєвою проблемою є проблема глобальної енергетичної
кризи або так званого “енергетичного голоду”. Споживана людьми енергія на
90 % проводиться за рахунок тепла, одержуваного від згоряння палива -
нафти, вугілля, газу. Це паливо накопичено на землі завдяки біологічним
процесам, що тривали тисячі років. Використання людьми різних
енергетичних ресурсів безперервно збільшується, причому відбувається це за
експоненціальним законом. За останні 100 років споживання енергії в світі
зросла більш ніж в 20 разів. Експонентний ріст споживання енергії, приведе в
найближчі одне - два століття до кризи, якщо людство не зможе скористатися
такими перспективними джерелами енергії, як атомна, сонячна та енергія
водню.

Однак, після використання радіоактивних речовин, високо радіоактивні
шлаки, які залишаються протягом сотень років джерелом небезпечного
радіоактивного зараження. На сьогодні немає загальновизнаного способу
безпечного поховання цих шлаків. Найбільший інтерес з точки зору безпеки
викликає так звана реакція термоядерного синтезу. Здійснити керовану
реакцію, щоб вона стала корисним джерелом - справа майбутнього.

Використання водню як палива мало б більше переваги, оскільки
водень володіє високою теплотворною здатністю. Однак водень не є
первинним джерелом енергії, і його отримання пов'язано з використанням
одного з первинних джерел. В даний час водень отримують головним чином
хімічним шляхом з вуглеводневого палива і лише невелика кількість
проводиться методом електролізу води.

Питання для самоконтролю
Що означає термін “демографія”?
Охарактеризуйте  демографічну структуру світового населення.
Чим є процес демографічного старіння як характеристика сучасного

етапу глобального світу?
У чому полягає сутність концепції демографічного детермінізму

(М.Ковалевський, Д.М.Кейнс)?
Охарактеризуйте сутність продовольчої проблеми як проблеми

соціально-політичного характеру.
Проаналізуйте  концепції демографічного біологізму та.

демографічного максималізму.
Порівняйте концепції демографічного фаталізму та демографічного

популізму.


