Олайемі Бакре, Нірмала Дорасамі
Рушійні фактори міграції з міст у сільську місцевість, спричиненої інвестиціями в управління
водними ресурсами для натурального фермерства на прикладі Мачібіні
Колись процвітаючі натуральні фермерські господарства у Мачібіні наразі переживають складні часи через
нестачу води, брак підтримки з боку уряду та більш високий рівень життя у містах. Натуральні фермерські
господарства у Мачібіні та сусідніх населених пунктах характеризуються бідністю. Для подолання бідності у
цих населених пунктах було впроваджено різноманітні стратегії та ініціативи. Вищезгадані проблеми
змушують молодь виїжджати до міст в пошуках кращих умов життя. Більше того, значною проблемою є
постійне погіршення ситуації у зв’язку з масовою міграцією з сільської місцевості до міст.
В якості рушійного фактору створення процвітаючих фермерських господарств у Мачібіні та «популяризації
міграції з міст у сільську місцевість», автори статті рекомендують перерозподіл профіцитного бюджету цього
населеного пункту для інвестування в управління водними ресурсами як стратегію перетворення натуральних
фермерських господарств на комерційні, що дозволить створити робочі місця для безробітних мешканців сіл та
міст і знизити рівень бідності.
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фермерські господарства, міграція з міст у сільську місцевість, компенсація витрат на фермерське
господарство.
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Стаття знаходиться у відкритому доступі і може розповсюджуватися на умовах ліцензії Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, що дозволяє повторне використання, розповсюдження та
відтворення, забороняє використання матеріалів у комерційних цілях та вимагає наявності відповідного
посилання на оригінальну версію статті.
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Движущие факторы миграции из городов в сельскую местность, вызванной инвестициями в
управление водными ресурсами для натурального фермерства на примере Мачибини
Когда-то процветающие натуральные фермерские хозяйства в Мачибини переживают не лучшие времена из-за
нехватки воды, недостаток поддержки со стороны правительства и более высокий жизни в городах.
Натуральные фермерские хозяйства в Мачибини и соседних населенных пунктах характеризуются бедностью.
Для преодоления бедности в этих населенных пунктах были внедрены разнообразные стратегии и инициативы.
Вышеупомянутые проблемы вынуждают молодежь выезжать в города в поисках лучших условий жизни. Более
того, значительной проблемой является постоянное ухудшение ситуации в связи с массовой миграцией с
сельской местности в города.
В качестве движущего фактора создания процветающих фермерских хозяйств в Мачибини и «популяризации
миграции из городов в сельскую местность», авторы статьи рекомендуют перераспределение профицитного
бюджета данного населенного пункта для инвестирования в управления водными ресурсами как стратегию
превращения натуральных фермерских хозяйств на коммерческие, что позволить создать рабочие места для
безработных жителей сел и городов и снизить уровень бедности.
Ключевые слова: уничтожение водных ресурсов, миграция, инвестиции, управление водными ресурсами,
натуральные фермерские хозяйства, миграция из городов в сельскую местность, компенсация расходов на
фермерское хозяйство.
Классификация JEL: Q54, Q57, Q12, Q25.
Статья находится в открытом доступе и может распространяться на условиях лицензии Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0 International license, что позволяет повторное использование, распространение и
воспроизведение, запрещает использование материалов в коммерческих целях и требует наличия
соответственной ссылки на оригинальную версию статьи.

