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Theo Liên Hợp Quốc, dân số toàn cầu sẽ tăng thêm 2 tỷ người chỉ trong vòng ba thập
niên tới, cán mốc 10 tỷ dân vào năm 2050. Ấn Độ được dự báo sẽ vượt qua Trung Quốc trở
thành quốc gia đông dân nhất thế giới.

Báo cáo mới nhất được công bố bởi Cục Kinh tế và Xã hội Liên Hợp Quốc (DESA) đưa ra ước
tính rằng, Trái Đất sẽ có khoảng 9,7 tỷ người sinh sống vào năm 2050, kèm theo danh sách 9
quốc gia dự kiến sẽ chiếm hơn một nửa sự gia tăng này.

Cái tên gây bất ngờ nhất nằm ngay ở vị trí thứ nhất - Ấn Độ, vị trí mà nhiều người dự đoán là
cho Trung Quốc. Tuy nhiên, Ấn Độ lại là quốc gia đứng đầu với số dân tăng thêm lên đến 273
triệu người và đạt mức dân số khủng 1,37 tỷ người. Đến năm 2027, dân số Ấn Độ sẽ có thể vượt
qua Trung Quốc – đất nước từng nhiều năm liền là nước đông dân nhất thế giới. Dân số Trung
Quốc sẽ tiếp tục có xu hướng giảm và chỉ đạt 1,1 tỷ dân vào năm 2100, trong khi con số này tại
cùng thời điểm ở Ấn Độ có thể lên đến 1,4 tỷ.
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Hàng nghìn học sinh Ấn Độ thực hiện bài Yoga trong Lễ hội
diều quốc tế tại thành phố Ahmedabad

Vị trí thứ hai thuộc về Nigeria khi nước này đến năm 2050 được dự báo có thêm 200 triệu
người. Các quốc gia Pakistan, Ethiopia, Tanzania, Indonesia, Cộng hòa Dân chủ Congo, Ai Cập
và Hoa Kỳ là bảy quốc gia khác sẽ cùng góp phần kéo đà tăng trưởng dân số thế giới trong 30
năm tới. Bước nhảy vọt lớn nhất về quy mô dân số sẽ có khả năng xảy ra tại khu vực cận
Sahara, châu Phi. Dân số tại đây được dự báo sẽ tăng gấp hai lần vào năm 2050 và làm gia
tăng nguy cơ gây căng thẳng hệ thống xã hội vốn đã rất mong manh tại các quốc gia thuộc khu
vực này.

Một khu phố đông đúc tại thành phố Lagos, Nigeria

Mặc dù vậy, Liên Hợp Quốc cũng cho biết, tăng trưởng dân số đang thể hiện xu hướng chậm
dần lại, thậm chí sẽ dừng ở mức tăng trưởng bằng 0. Số ca sinh trung bình trên một phụ nữ hiện
tại là 2,5 nhưng dự kiến đến năm 2050 sẽ giảm xuống chỉ còn 2,2 và khiến thế giới đứng trước
bờ vực suy giảm dân số.
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Trong khi gióng lên hồi chuông cảnh báo về tốc độ gia tăng dân số nhanh chóng ở những nước
đang phát triển, các nhà nghiên cứu cũng đưa ra cảnh báo về tình trạng số người từ 65 tuổi trở
lên đang ngày càng tăng cao. Con số thống kê tại thời điểm hiện tại là 1/11 người ngoài 65,
nhưng tới năm 2050, tỉ lệ này sẽ có thể ở mức 1/6 người, gây nên gánh nặng kinh tế lớn cho
mỗi quốc gia. Tại một số khu vực như Châu Á, Châu Mỹ Latinh và Bắc Phi, tỷ lệ dân số cao tuổi
dự kiến sẽ tăng gấp đôi vào năm 2050.

Theo An ninh Thủ đô.
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