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ДҮНИЕЖҮЗІЛІК 

ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙ 

ЖӘНЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ
БОЛЖАМ

1 БӨЛІМ



ЖЕКЕЛЕГЕН ЕЛДЕР МЕН МЕМЛЕКЕТТЕР

• Әзірбайжан -195- • МОЛДОВА -377-

• АНГОЛА -202- • НИГЕР -384-

• АРМЕНИЯ -209- • НИГЕРИЯ -391-

• БАНГЛАДЕШ -216- • НИДЕРЛАНДЫ -398-

• БЕЛАРУСЬ -223- • ПӘКІСТАН -405-

• БОЛГАРИЯ -230- • ПОЛЬША -412-

• БРАЗИЛИЯ -237- • КОРЕЯ РЕСПУБЛИКАСЫ -419-

• БУРУНДИ -244- • РЕССЕЙ -426-

• ҰЛЫБРИТАНИЯ -251- • РУМЫНИЯ -433-

• ВЕНГРИЯ -258- • СЕРБИЯ -440-

• ГЕРМАНИЯ -265- • СОМАЛИ -447-

• ЕГИПЕТ -272- • АҚШ -454-

• ЗАМБИЯ -279- • ТӘДЖІКСТАН -461-

• ҮНДІСТАН -286- • ТАИЛАНД -468-

• ИНДОНЕЗИЯ -293- • ТАНЗАНИЯ -475-

• ИСПАНИЯ -300- • ТҮРКІМЕНСТАН -482-

• ИТАЛИЯ -307- • ТҮРКИЯ -489-

• КАНАДА -314- • УГАНДА -496-

• ҚЫРҒЫЗСТАН -321- • ӨЗБЕКСТАН -503-

• ҚЫТАЙ -328- • УКРАИНА -510-

• КОНГО, Д.Р. -335- • ФРАНЦИЯ -517-

• ЛАТВИЯ -342- • ХОРВАТИЯ -524-

• ЛИТВА -349- • ШВЕЙЦАРИЯ -531-

• МАЛИ -356- • ЭФИОПИЯ -538-

• МЕКСИКА -363- • ЖАПОНИЯ -545-

• МОЗАМБИК -370-
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ЖАЛПЫ ӘЛЕМ -4-

• ДАМЫҒАН ЕЛДЕР -19-

• ДАМУШЫ ЕЛДЕР -26-

• ТАБЫС ДЕҢГЕЙІ ЖОҒАРЫ ЕЛДЕР -33-

• ТАБЫС ДЕҢГЕЙІ ОРТА ЕЛДЕР -40-

• ТАБЫС ДЕҢГЕЙІ ТӨМЕН ЕЛДЕР -47-

АФРИКА -54-

• ШЫҒЫС  АФРИКА -61-

• ОРТАЛЫҚ АФРИКА -68-

• СОЛТҮСТІК  АФРИКА -75-

• ОҢТҮСТІК АФРИКА -82-

• БАТЫС  АФРИКА -89-

АЗИЯ -96-

• ШЫҒЫС  АЗИЯ -103-

• ОРТАЛЫҚ АЗИЯ -110-

• ОҢТҮСТІК  АЗИЯ -117-

• ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС  АЗИЯ -124-

• БАТЫС АЗИЯ -131-

ЕУРОПА -138-

• ШЫҒЫС ЕУРОПА -145-

• СОЛТҮСТІК ЕУРОПА -152-

• ОҢТҮСТІК ЕУРОПА -159-

• БАТЫС ЕУРОПА -166-

ОҢТҮСТІК  АМЕРИКА -173-

СОЛТҮСТІК  АМЕРИКА -180-

ОКЕАНИЯ -187-

МАЗМҰНЫ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЕЛДЕРДІҢДАМУ ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМТАБЫС ДЕҢГЕЙІ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЕЛ ТИПТЕРІ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫН САЛЫСТЫРУ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, 1950 жылы жалпы әлемдік халық 2,5 млрд. астам адамды құрады, 

оның ішінде дамыған елдерде шамамен 814 млн. адам (32%), дамушы елдерге – 1 млрд. 721 

млн. адам (68%) келді, бұл ретте ауылдық жерлерде халықтың 70,4% – ы, қалаларда-барлығы

29,6% - ы тұрған.

• Табыс деңгейі төмен елдердің үлесіне жалпы санның барлығы 5,1% (128 млн. адам), табыс

деңгейі орташа елдердің үлесіне 68,4% (1 млрд. 734 млн. адам) келді, ал табыс деңгейі жоғары

елдерде әлемдік халықтың төрттен бірі (26,5%, немесе 673 млн. адам) тұрды.

• 2018 жылға қарай әлемдік халық 7,6 млрд.адамға дейін немесе үш есе өсті, бұл ретте дамыған

елдерде өсім тек 55% - ды құрады, ал дамушы елдер халқының саны 3,7 есе өсті. Нәтижесінде

дамыған елдерде 2018 жылы 1 млрд.263 млн. адам немесе әлемдік халықтың 16,5% – ы, ал 

дамушы елдерде- 6,4 млрд. адам (83,5%) тұрды.

• Табыс деңгейі төмен елдер халқының саны 2018 жылға қарай 695 млн. адам деңгейіне дейін

немесе 5,4 есе, табыс деңгейі орташа елдер – 5,7 млрд. адамға дейін (3,3 есе), табыс деңгейі

жоғары елдер – 1,2 млрд. адамға дейін (78% – ға) өсті, осыған байланысты табыс деңгейі

төмен елдерде тұратын әлемдік халықтың үлесі 9,1% - ға дейін, табыс деңгейі орташа елдерде-

75,2% - ға дейін, ал табыс деңгейі жоғары елдерде-әлемдік халықтың 15,7% - ына дейін

қысқарды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЕЛ ТИПТЕРІ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫН САЛЫСТЫРУ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• 2050 жылға қарай әлемдік халық саны 9 млрд.772 млн. адамға немесе 2 139 млн. адамға

(+28%) дейін өсуі мүмкін. Елдер бөлінісінде даму деңгейі бойынша өсімнің негізгі бөлігі дамушы

елдер есебінен қамтамасыз етілетін болады, олардың саны 2,1 млрд.адамға 8,5 млрд. адамға

дейін ұлғаяды, ал дамыған елдердің халқы 2050 жылға қарай барлығы 35 млн. адамға немесе

3% - ға өседі.

• Нәтижесінде дамыған елдердің үлесі 2018 жылы әлемдік халықтан 16,5% - дан 2050 жылы

13,3% - ға дейін қысқарады, ал дамушы елдердің үлесі тиісінше 83,5% - дан 86,7% - ға дейін

өседі.

• Табысы жоғары елдер халқының саны 2050 жылға қарай ең аз өсімді көрсетеді. Ол ағымдағы

санның 8% - ын немесе 91 млн. адамды құрайды деп күтілуде. Нәтижесінде табысы орташа

және табысы төмен елдер халқы санының өсуі аясында табысы жоғары елдер халқының үлесі

ағымдағы 15,7% - дан 13,2% - ға дейін қысқарады.

• Табысы орташа деңгейдегі елдердің халқы 2050 жылға қарай 1 млрд.329 млн. адамға немесе

23% - ға өседі. Осылайша, осы елдер халқының әлемдік халықтың үлесі табысы төмен елдер

халқы санының анағұрлым жылдам өсуі жағдайында ағымдағы 75,2% - дан 72,3% - ға дейін

қысқарады.

• Табыс деңгейі төмен елдерде тұратын адамдар саны неғұрлым жылдам қарқынмен өсуде. 2050 

жылға қарай осы елдер халқының жиынтық саны іс жүзінде екі есе, ағымдағы 695 млн. адамнан

1 млрд. 413 млн. адамға дейін өседі деп болжануда. Осыған байланысты жиынтық әлемдік

халықтың үлесі 2050 жылы ағымдағы 9,1% - дан 14,5% - ға дейін өседі.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМ2018 ЖӘНЕ 2050 ЖЫЛЫ ХАЛЫҚ БОЙЫНША ТОП-10 ЕЛ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ЕЛ
2018 ЖЫЛҒЫ

ОРНЫ

2018 ЖЫЛҒЫ ХАЛЫҚ САНЫ 2050 ЖЫЛҒЫ

ОРНЫ
2050 ЖЫЛҒЫ ХАЛЫҚ САНЫ ӨСІМ

МЛН.  АДАМ % ӘЛЕМДІК МЛН. АДАМ % ӘЛЕМДІК МЛН. АДАМ %

ҚЫТАЙ 1 1 415,0 18.5% 2 (-1) 1 364,5 14% -51 -3.6%

ҮНДІСТАН 2 1 354,1 17.7% 1 (+1) 1 659, 0 17% +305 +22.5%

АҚШ 3 326,8 4.3% 4 (-1) 389,6 4% +63 +19.2%

ИНДОНЕЗИЯ 4 266,8 3.5% 5 (-1) 321,6 3.3% +55 +20.5%

БРАЗИЛИЯ 5 210,9 2.8% 7 (-2) 232,7 2.4% +22 +10.3%

ПӘКІСТАН 6 200,8 2.6% 6 (0) 306,9 3.1% +106 +52.8%

НИГЕРИЯ 7 195,9 2.6% 3 (+4) 410,6 4.2% +215 +109.6%

БАНГЛАДЕШ 8 166,4 2.2% 8 (0) 201,9 2.1% +36 +21.4%

РЕССЕЙ 9 144,0 1.9% 15 (-7) 132,7 1.4% -11 -7.8%

МЕКСИКА 10 130,8 1.7% 11 (-2) 164,3 1.7% +34 +25.6%

ТОП-10 БАРЛЫҒЫ - 4 441,3 57.8% - 5 183,8 53% +772 +17.5%

ЕЛ
2050 ЖЫЛҒЫ

ОРНЫ

2050 ЖЫЛҒЫ ХАЛЫҚ САНЫ 2018 

ЖЫЛҒЫ ОРНЫ

2018 ЖЫЛҒЫ ХАЛЫҚ САНЫ ӨСІМ

МЛН. АДАМ % ӘЛЕМДІК МЛН.  АДАМ % ӘЛЕМДІК МЛН. АДАМ %

ҮНДІСТАН 1 (+1) 1 659,0 17% 2 1 354,1 14% +305 +22.5%

ҚЫТАЙ 2 (-1) 1 364,5 14% 1 1 415,0 17% -51 -3.6%

НИГЕРИЯ 3 (+4) 410,6 4.2% 7 195,9 4% +215 +109.6%

АҚШ 4 (-1) 389,6 4% 3 326,8 3.3% +63 +19.2%

ИНДОНЕЗИЯ 5 (-1) 321,6 3.3% 4 266,8 2.4% +55 +20.5%

ПӘКІСТАН 6 (0) 306,9 3.1% 6 200,8 3.1% +106 +52.8%

БРАЗИЛИЯ 7 (-2) 232,7 2.4% 5 210,9 4.2% +22 +10.3%

БАНГЛАДЕШ 8 (0) 201,9 2.1% 8 166,4 2.1% +36 +21.4%

КОНГО, Д.Р. 9 (+7) 197,4 2% 16 84,0 1.4% +113 +135%

ЭФИОПИЯ 10 (+2) 190,9 2% 12 107,5 1.7% +83 +77.5%

ТОП-10 БАРЛЫҒЫ - 5 275 54% - 4 328,1 53% +947 +21.9%
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМ2018-2050 ЖЫЛДАРДАҒЫ ХАЛЫҚ САНЫ БОЙЫНША ЕҢ ІРІ ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халық саны бойынша даусыз

көшбасшылар болып табылатын

Үндістан мен Қытайдан басқа (бұл

елдерде әлемдік халықтың 36,2% - ы 

тұрады), ең елді-АҚШ болып

табылады, олар Нигерия шамамен

2047 жылы үшінші орын алады;

• Нигерия, қазіргі уақытта әлемдегі

жетінші ел болып табылады, 2022 

жылы Бразилия мен Пәкістан сияқты

елдерді басып озып, бесінші орынға

ауысады, ал 2037 жылға қарай

Индонезияны басып озады;

• Сондай-ақ Африка елдеріндегі, 

әсіресе Конго мен Эфиопиядағы

халық тез өсуде, ал кестеде ұсынылған

басқа елдердің өсу қарқыны жалпы

бәсеңдеуде, ал Бразилияда 2050 

жылдан бастап халық санының

қысқаруының басталуы болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМТОП-10 ЕЛ БОЙЫНША КҮТІЛЕТІН ӨСІМ ЖӘНЕ ХАЛЫҚТЫҢ ҚЫСҚАРУЫ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨСУ ЖӘНЕ ҚЫСҚАРТУ КӨШБАСШЫЛАРЫ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Абсолюттік мәнде өсу бойынша халық саны 2050 жылға қарай 1 млрд.658 млн. адамға жетіп, 

2018 жылмен салыстырғанда 304 млн. адамға немесе 23% - ға ұлғаятын Үндістан көшбасшы

болады.

• Сонымен қатар, көшбасшыларға Нигерия 2050 жылға қарай 215 млн. адамға немесе 2 еседен

астам өсуі бар. БҰҰ бағалауы бойынша, 2100 жылға қарай оның саны 794 млн. адамға жетуі

мүмкін. Нәтижесінде ел халық саны бойынша әлемде үшінші орын алады.

• Өсу бойынша көшбасшылардың үштігін Конго Демократиялық Республикасы тұйықтайды, 

оның халық саны 2050 жылға қарай 135%-ға немесе 113 млн. адамға, 197 млн. адам деңгейіне

дейін өседі, соның нәтижесінде мемлекет 2018 жылы 16-шы жылмен салыстырғанда 2050 

жылға қарай әлемде 9-шы орынға ие болады.

• Бағалау бойынша, 2050 жылға қарай халық БҰҰ-ға кіретін 230 елдің 49-ында қысқарады, бұл

ретте олардың жиынтық қысқаруы шамамен 125,8 млн. адам деңгейінде бағаланады.

• Халықтың негізгі қысқаруы Қытайда күтілуде, оның саны шамамен 2029 жылы қысқара

бастайды, бұл шыңның алдында 1 млрд. 441,6 млн. адамға жетеді; осыдан кейін 2050 жылға

қарай халық 2018 жылмен салыстырғанда 50,6 млн. адамға 1 млрд. 364 млн. адам деңгейіне

дейін қысқарады, ал 2100 жылға қарай Қытайда тұратын адамдардың саны 1 млрд. адам

деңгейіне дейін қысқаруы мүмкін.

• 2050 жылға қарай қысқарту Жапония (18,4 млн. адамға), Ресей (11,2 млн. адамға), Украинада

(7,6 млн. адамға), Польшада (5,7 млн. адамға), сондай-ақ орталық және Шығыс Еуропада

басым басқа да бірқатар елдерде болжанып отыр.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ЖАЛПЫ ӘЛЕМ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ЖАЛПЫ ӘЛЕМ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

1990

2030 2050

2010

1990

ЕРЛЕР ӘЙЕЛДЕРЕРЛЕР ӘЙЕЛДЕР

1990

1990
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ЖАЛПЫ ӘЛЕМ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ЖАЛПЫ ӘЛЕМ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыру кезінде әлем халқының саны 2050 жылға

қарай тағы 2 139 млн. адамға немесе 28% - ға, 9 772 млн. адамға дейін өседі деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыру кезінде өсім 3 216 млн. адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы

жалпы саны шамамен 10,9 млрд. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 42% 

өсімге сәйкес келеді. Төмен сценарийді іске асыру кезінде өсім шамамен 1 120 млн. адам

деңгейінде күтілуде,бұл жалпы деңгейге дейін 8 753 млн. адамның 15% өсіміне сәйкес келеді.

• Жас топтары бөлінісінде әлемде барлық жас топтары бойынша халық санының өсуі күтілуде; ең

үлкен (абсолюттік мәнде) өсім 60-тан 64 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 224,8 

млн. адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 73% - ға, сондай-ақ 65-тен 69 жасқа дейінгі

санатта өсу 200,6 млн. адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 80% - ға күтіледі.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 

келешекте 2018 жылы 1 968 млн. адамнан 2050 жылы 2 083 млн. адамға дейін артады деп

күтілуде. Осылайша, әлемде осы санаттағы халық санының 114,4 млн. адамға немесе 5.8% - ға

өсуі күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтарының халық санының едәуір өсуіне байланысты

халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі 2018 жылғы 25.8%-дан 2050 жылы

21.3% - ға дейін қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ЖАЛПЫ ӘЛЕМ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халықтың саны 2018 жылы 5 040 млн. 

адамнан 2050 жылы 6 241 млн. адамға дейін артады деп күтілуде. Осылайша, әлемде осы 

санаттағы халық санының 1,2 млрд. адамға немесе 23.8% - ға өсуі болжануда. Дегенмен, өзге

жас топтарының халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы санындағы еңбекке

қабілетті жастағы халықтың үлесі 2018 жылғы 66%-дан 2050 жылы 63.9% - ға дейін қысқарады

деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан астам) халықтың саны 2018 жылы 624,2 млн. 

адамнан 2050 жылы 1 448 млн. адамға дейін артады деп күтілуде. Тиісінше, әлемде халықтың

осы санаты санының 824,1 млн. адамға немесе 2,3 есеге (132% - ға) өсуі болжануда. 

Нәтижесінде халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі

2018 жылы 8.2% - дан 2050 жылы 14.8% - ға дейін артады деп күтілуде.

• Бүкіл әлемдегі қала халқының саны 1950 жылдан бастап 5.6 есе немесе 3 469 млн. адамға өсті: 

егер 1950 жылы ол 750,9 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 4 220 

млн. адамды құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі шамамен 29.6% құраса, 2018 жылы

бұл мән 55.3% - ды құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны 58.3% - ға

немесе 6 680 млн. адам деңгейіне дейін 2 460 млн. адамға өседі, ал оның үлесі 68.4% - ға

дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ЖАЛПЫ ӘЛЕМ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан 1.9 есе немесе 1 628 млн. адамға өсті: 

егер 1950 жылы ол 1 785 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 3 413 

млн. адамды құрады. Оның жалпы халық санындағы үлесі 1950 жылы 70.4% - ды, ал 2018 

жылы 44.7% - ды құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон

процестеріне байланысты ауыл тұрғындарының саны 9.4% - ға немесе 320,9 млн. адамға

қысқарады және 3 092 млн. адамның деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 31.6% - ға дейін

қысқарады деп болжануда.

• БҰҰ-ның бағалауы бойынша 1950 жылдары әлемде дүниеге келгендердің саны шамамен 97,9 

млн. адамды, ал өлім саны тиісінше 50,7 млн. адамды құрады. Осылайша, 1950 жылдары

халықтың табиғи өсімі жылына шамамен 47,2 млн. адамды құрады. 2018 жылы туу саны 

шамамен 140,9 млн.адам деңгейінде, ал өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 58,4 млн. 

адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 82,5 

млн.адамға дейін өсті. 2050 жылға қарай туу саны жылына орташа 142,9 млн.адамға дейін өседі

деп болжануда. Өлім саны 89,4 млн.адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 

жылы халықтың табиғи өсімі жылына шамамен 53,5 млн.адамды құрайтын болады деп

болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950 жылы

23,6 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 30,9 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050 

жылға қарай медианалық жас тағы 5,1 жылға немесе 16,5 % - ға өседі және 36,1 жыл шамасын

құрайды деп күтілуде.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ДАМЫҒАН ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ДАМЫҒАН ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша дамыған елдер халқының саны 1950 жылы 815 млн. адамды құрады.

• 2018 жылға қарай дамыған елдер халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 448 млн. адамға

немесе 55% - ға, жалпы саны 1 263 млн. адамға дейін өсті.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда дамыған елдер халқының саны 2050 жылға

қарай тағы 35 млн. адамға немесе 3% - ға, 1 298 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 166 млн. адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны

шамамен 1 429 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 13% өсімге сәйкес келеді. Ал

төмен сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 90 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл жалпы деңгейі

1 173 млн. адамға дейін 7% - ға төмендеуіне сәйкес келеді.

• Дамыған елдерде жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең

көп (абсолюттік мәнде) өсім 75-тен 79 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 23,7

млн.адамды құрауы мүмкін немесе 2018 жылмен салыстырғанда 55% - ды, сондай-ақ 80-ден 84 жасқа

дейінгі санатта 23,1 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 70% - ға өсім күтілуде. Ең көп

қысқарту (абсолюттік мәнде) 50-ден 54 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 12 млн.

адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 14%, сондай-ақ 45-тен 49 жасқа дейінгі санатта 11,7

млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 14% - ға қысқартылуына сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ДАМЫҒАН ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 207,9 млн.адамнан 2050 жылы 201,3 млн. адамға дейін шамалы азаяды деп

күтілуде. Осылайша, дамыған елдерде осы санаттағы халықтың саны 6,6 млн. адамға немесе 3.2% -

ға қысқарады деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші

халықтың үлесі бағалау бойынша 2018 жылы 16.5% - дан 2050 жылы 15.5% - ға дейін қысқарады.

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 834,7

млн.адамнан 2050 жылы 767,2 млн. адамға дейін азаяды. Осылайша, дамыған елдерде бұл санаттағы

халық саны 67,5 млн. адамға немесе 8.1% - ға қысқарады деп болжануда. Нәтижесінде халықтың

жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 66.1% - дан 2050 жылы

59.1% - ға дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 220,6 млн.

адамнан 2050 жылы 329,5 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, дамыған елдерде осы санаттағы

халық саны 108,9 млн. адамға немесе 49.4% - ға өседі деп болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 17.5% - дан 2050 жылы

25.4% - ға дейін артады деп күтілуде.

• Дамыған елдердің қала халқының саны 1950 жылдан бастап 2.2 есе немесе 547,6 млн. адамға өсті:

егер ол 1950 жылы 446,3 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 993,8

млн.адамды құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі шамамен 54.8% құраса, 2018 жылы бұл

мән 78.7% - ды құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 13.1% - ға немесе

130,1 млн. адамға 1 124 млн. адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 86.6%-ға дейін өседі деп

болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ДАМЫҒАН ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 26.9% - ға немесе 99,2 млн.адамға

қысқарды: егер 1950 жылы ол 368,6 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны

269,4 млн. адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 45.2% - ды (орташа

әлем бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы - 21.3% - ды (орташа әлем бойынша - 44.7%) құрады. Бұл

ретте 2050 жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл

тұрғындарының саны 35.4% - ға немесе 95,3 млн. адамға қысқарады және 174,1 млн. адам деңгейіне

жетеді, ал оның үлесі 13.4% - ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6%

құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, дамыған елдерде туу саны 1950 жылы шамамен 18,8 млн. адамды,

ал өлім саны тиісінше 8,9 млн. адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі

шамамен жылына 9,9 млн. адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 13,7 млн. адам деңгейінде,

ал өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 12,9 млн. адам деңгейінде бағаланады. Осыған

байланысты халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 801,3 мың адамға дейін қысқарды. 2050 жылға қарай

туу саны жылына орташа 13,3 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда. Өлім саны 15,7

млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 2,4 млн. адам мөлшерінде теріс шаманы құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни дамыған елдерде жасы үлкен және кіші халық саны бірдей 1950

жылы 28,5 жыл шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 42,1 жылға дейін өсті. 2050 жылға

қарай медианалық жас 3,3 жылға немесе 7,9% - ға өседі және 45,4 жыл шамасын құрайды деп

күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 9,4 жылға немесе 20,6% артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ДАМУШЫ ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ДАМУШЫ ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ДАМУШЫ ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ДАМУШЫ ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша 1950 жылы дамушы елдер халқының саны 1 721 млн. адамды құрады.

• 2018 жылға қарай дамушы елдер халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 4 649 млн. адамға

немесе 3,7 есе (270% - ға), жалпы саны 6 370 млн. адамға дейін өсті.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыру кезінде дамушы елдер халқының саны 2050

жылға қарай тағы 2 104 млн. адамға немесе 33% - ға, 8 474 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп

күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 3 050 млн. адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны 9

420 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 48% өсімге сәйкес келеді. Ал төмен

сценарийді іске асыруда өсім шамамен 1 210 млн. адам деңгейінде күтілуде, бұл жалпы деңгейі 7 580

млн. адамға дейін 19% өсіміне сәйкес келеді.

• Дамушы елдердегі жас топтар тұрғысынан барлық жас топтарының халық санының динамикасы

күтілуде; ең көп (абсолюттік мәнде) өсім 60-тан 64 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен

223,2 млн. адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 97% - ды құрайды, сондай-ақ 65-тен 69 жасқа

дейінгі санатта өсім 194,3 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 109% күтіледі.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 1 760 млн.адамнан 2050 жылы 1 882 млн. адамға дейін артады деп күтілуде.

Осылайша, дамушы елдерде осы санаттағы халық санының 121 млн.адамға немесе 6.9% - ға өсуі

күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтарының халық санының айтарлықтай өсуіне байланысты халықтың

жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі бағалау бойынша 2018 жылы 27.6%-дан 2050 жылы

22.2% - ға дейін қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ДАМУШЫ ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 4 205

млн.адамнан 2050 жылы 5 474 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, дамушы елдерде осы

санаттағы халық санының 1 268 млн. адамға немесе 30.2% - ға өседі деп болжануда. Дегенмен, өзге

жас топтарының халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы санындағы еңбекке

қабілетті жастағы халықтың үлесі 2018 жылы 66.0%-дан 2050 жылы 64.6% - ға дейін қысқарады деп

күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 403,6

млн.адамнан 2050 жылы 1 119 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, дамушы елдерде осы санаттағы

халық саны 715,2 млн.адамға немесе 2,8 есе (177.2% - ға) өседі деп болжануда. Нәтижесінде

халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 6.3% - дан

2050 жылы 13.2% - ға дейін артады деп күтілуде.

• Дамушы елдердің қала халқының саны 1950 жылдан бастап 10.6 есе немесе 2 921 млн. адамға өсті:

егер 1950 жылы ол 304,6 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 3 226

млн.адамды құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі шамамен 17.7% құраса, 2018 жылы бұл

мән 50.6% - ды құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 72.2% - ға немесе

2 330 млн. адамға 5 556 млн. адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 65.6% - ға дейін өседі деп

болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ДАМУШЫ ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 2.2 есе немесе 1 727 млн.адамға өсті:

егер 1950 жылы ол 1 417 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 3 144 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 82.3% - ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы - 49.4% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050

жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының

саны 7.2% - ға немесе 225,7 млн. адамға қысқарады деп болжануда және 2 918 млн. адам деңгейіне

жетеді, ал оның үлесі 34.4% - ға дейін қысқарады, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша 1950 жылы дамушы елдерде туу саны шамамен 79,1 млн.адамды, ал

өлім саны тиісінше 41,8 млн. адамды құрады. Осылайша, халықтың табиғи өсімі 1950 жылы шамамен

жылына 37,3 млн. адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 127,2 млн.адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 45,5 млн. адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 81,7 млн. адамға дейін өсті. 2050 жылға қарай туу саны жылына

орташа 129,6 млн. адамға дейін өседі деп болжануда. Өлім саны 73,7 млн. адамға дейін өседі деп

күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына шамамен 55,9 млн. адамды құрайтын

болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни дамушы елдерде жасы үлкен және кіші халық саны бірдей 1950

жылы 21,5 жылды құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 29,1 жылға дейін өсті. 2050 жылға қарай

медианалық жас тағы 5,7 жылға немесе 19,6% - ға өседі және 34,8 жыл шамасын құрайды, бұл

болжамды орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 1,3 жылға немесе 3,6% аз.



33

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ТАБЫС ДЕҢГЕЙІ ЖОҒАРЫ ЕЛДЕР
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ТАБЫС ДЕҢГЕЙІ ЖОҒАРЫ ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ



37

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ТАБЫС ДЕҢГЕЙІ ЖОҒАРЫ ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша 1950 жылы табыс деңгейі жоғары елдер халқының саны 673 млн. адамды

құрады.

• 2018 жылға қарай табыс деңгейі жоғары елдер халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 524 млн.

адамға немесе 78% - ға, жалпы саны 1 197 млн. адамға дейін өсті.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда табыс деңгейі жоғары елдер халқының саны

2050 жылға қарай тағы 91 млн. адамға немесе 8% - ға, 1 288 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп

күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 217 млн. адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны 1

414 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 18% өсімге сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 31 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл жалпы деңгейге дейін

3% - ға 1 166 млн. адамға төмендеуіне сәйкес келеді.

• Табыс деңгейі жоғары елдерде жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы

күтілуде. Ең көп өсім (абсолюттік мәнде) 80-нен 84 жасқа дейінгі санатта күтіледі, онда ол шамамен

28,1 млн.адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 96% - ды құрайды, сондай-ақ 75-тен 79 жасқа

дейінгі санатта, онда 27,7 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 71% - ға өсуі күтілуде. Ең

көп қысқарту (абсолюттік мәнде) 45-тен 49 жасқа дейінгі санатта күтіледі, онда ол шамамен 8,1 млн.

адам немесе 2018 жылмен салыстырғанда 10% құрауы мүмкін, сондай-ақ 35-тен 39 жасқа дейінгі

санатта 6,1 млн. адам, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 7% - ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ТАБЫС ДЕҢГЕЙІ ЖОҒАРЫ ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 198 млн.адамнан 2050 жылы 195,1 млн. адамға дейін азайады деп күтілуде.

Осылайша, табыс деңгейі жоғары елдерде осы санаттағы халық саны 2,9 млн.адамға немесе 1.5% - ға

қысқарады деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші

халықтың үлесі 2018 жылы 16.5% - дан 2050 жылы 15.2% - ға дейін қысқарады.

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 796,9

млн.адамнан 2050 жылы 762,2 млн. адамға дейін азайады. Осылайша, табыс деңгейі жоғары елдерде

осы санаттағы халық санының 34,7 млн.адамға немесе 4.4% - ға қысқаруы болжанып отыр.

Нәтижесінде халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы

66.6% - дан 2050 жылы 59.2% - ға дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 202,3

млн.адамнан 2050 жылы 330,5 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, табыс деңгейі жоғары елдерде

осы санаттағы халық санының 128,2 млн.адамға немесе 1,6 есеге (63.4% - ға) өсуі болжануда.

Нәтижесінде халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018

жылы 16.9% - дан 2050 жылы 25.7% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Табыс деңгейі жоғары елдердің қала халқының саны 1950 жылдан 2.5 есе немесе 581,8 млн. адамға

өсті: егер 1950 жылы ол 393,7 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 975,5

млн.адамды құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 58.5% - ды құраса, 2018 жылы бұл мән

81.5% - ды құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 16.7% - ға немесе

162,9 млн. адамға 1 138 млн. адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 88.4% дейін өседі деп

болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ТАБЫС ДЕҢГЕЙІ ЖОҒАРЫ ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан 20.6% - ға немесе 57,5 млн.адамға қысқарды:

егер 1950 жылы ол 279,2 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 221,7 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 41.5% - ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы - 18.5% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050

жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының

саны 32.6% - ға немесе 72,3 млн. адамға қысқарады және 149,5 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның

үлесі 11.6% - ға дейін қысқарады, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды деп болжануда.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша 1950 жылы табыс деңгейі жоғары елдерде туу саны шамамен 15,6

млн.адамды, ал өлім саны тиісінше 7,3 млн. адамды құрады. Осылайша, халықтың табиғи өсімі 1950

жылы шамамен жылына 8,3 млн.адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 13,1 млн.адам

деңгейінде, ал өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 10,5 млн. адам деңгейінде бағаланады.

Осыған байланысты халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 2,6 млн.адам деңгейіне дейін қысқарды. 2050

жылға қарай туу саны жылына орта есеппен 12,9 млн.адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда.

Өлім саны 14,5 млн. адамға дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі

жылына шамамен 1,6 млн. адамды құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни табыс деңгейі жоғары елдерде жасы үлкен және кіші халық саны

бірдей 1950 жылы 28,8 жыл шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 41,5 жыл деңгейіне

дейін өсті. 2050 жылға қарай медианалық жас 4,2 жылға немесе 10,1% - ға өседі және 45,7 жыл

шамасын құрайды деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 9,7 жылға

немесе 21,2% - ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ТАБЫС ДЕҢГЕЙІ ОРТА ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ТАБЫС ДЕҢГЕЙІ ОРТА ЕЛДЕР
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ТАБЫС ДЕҢГЕЙІ ОРТА ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ТАБЫС ДЕҢГЕЙІ ОРТА ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ТАБЫС ДЕҢГЕЙІ ОРТА ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша 1950 жылы табыс деңгейі орташа елдер халқының саны 1 734 млн. адамды

құрады.

• 2018 жылға қарай табыс деңгейі орташа елдер халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 4 004

млн.адамға немесе 3,3 есеге (231% - ға), жалпы саны 5 738 млн. адамға дейін өсті.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда табыс деңгейі орташа елдер халқының саны

2050 жылға қарай тағы 1 329 млн. адамға немесе 23% - ға, 7 067 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп

күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 2 134 млн.адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны

шамамен 7 872 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 37% өсімге сәйкес келеді.

Төмен сценарийді іске асыруда өсім шамамен 570 млн. адам деңгейінде күтілуде, бұл 6 308 млн.

адамның жалпы деңгейіне дейін 10% өсіміне сәйкес келеді.

• Табыс деңгейі орташа елдерде жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы

күтілуде. Ең көп өсім (абсолюттік мәнде) 60-тан 64 жасқа дейінгі санатта күтіледі, онда ол шамамен

193,5 млн.адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 86% - ды құрайды, сондай-ақ 65-тен 69 жасқа

дейінгі санатта 169,3 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 96% - ға өседі деп күтілуде. Ең

көп қысқарту (абсолюттік мәнде) 0-ден 4 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 28,8 млн.

адам, немесе 2018 жылмен салыстырғанда 6% құрайды, сондай-ақ 5 жастан 9 жасқа дейінгі санатта

19,3 млн. адам, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 4% - ға қысқаруға сәйкес келеді.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 1 477 млн.адамнан 2050 жылы 1 428 млн. адамға дейін азайады деп күтілуде.

Осылайша, табыс деңгейі орташа елдерде осы санаттағы халық санының 49,2 млн.адамға немесе

3.3% - ға қысқаруы күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші

халықтың үлесі 2018 жылы 25.7% - дан 2050 жылы 20.2% - ға дейін қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ТАБЫС ДЕҢГЕЙІ ОРТА ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 3 861

млн.адамнан 2050 жылы 4 591 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, табыс деңгейі орташа елдерде

халықтың осы санаттағы санының 730,3 млн.адамға немесе 18.9% - ға өсуі болжануда. Дегенмен, өзге

жас топтарының халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы санындағы еңбекке

қабілетті жастағы халықтың үлесі 2018 жылы 67.3%-дан 2050 жылы 65.0% - ға дейін қысқарады деп

күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 400,3

млн.адамнан 2050 жылы 1 049 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, табыс деңгейі орташа елдерде

осы санаттағы халық санының 648,3 млн.адамға немесе 2,6 есеге (161.9% - ға) өсуі болжануда.

Нәтижесінде халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018

жылы 7.0% - дан 2050 жылы 14.8% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Табыс деңгейі орташа елдердің қала халқының саны 1950 жылдан бастап 8.7 есе немесе 2 673 млн.

адамға өсті: егер 1950 жылы ол 345 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 3

018 млн. адамды құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі шамамен 19.9% құраса, 2018 жылы

бұл мән 52.6% - ды құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 60% - ға

немесе 1 811 млн. адамға 4 828 млн. адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 68.3% - ға дейін өседі

деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ТАБЫС ДЕҢГЕЙІ ОРТА ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 2 есе немесе 1 331 млн.адамға өсті: егер

1950 жылы ол 1 389 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 2 720 млн.

адамды құрады. Оның жалпы халық санындағы үлесі 1950 жылы 80.1% - ды (орташа әлем бойынша -

70.4%), ал 2018 жылы - 47.4% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға

қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының саны

17.7% - ға немесе 481,3 млн. адамға қысқарады және 2 239 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі

31.7% - ға дейін қысқарады деп болжануда, орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша 1950 жылы табыс деңгейі орташа елдерде туу саны шамамен 76 млн.

адамды, ал өлім саны тиісінше 39,5 млн. адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи

өсімі жылына шамамен 36,5 млн.адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 103,7 млн. адам

деңгейінде, ал өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 42,3 млн. адам деңгейінде бағаланады.

Осыған байланысты халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 61,4 млн. адамға дейін өсті. 2050 жылға

қарай туу саны жылына орташа есеппен 96,9 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда.

Өлім саны 67,2 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи

өсімі жылына шамамен 29,7 млн. адам шамасын құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни табыс деңгейі орташа елдерде жасы үлкен және кіші халық саны

бірдей 1950 жылы 22,2 жыл шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 30,7 жылға дейін өсті.

2050 жылға қарай медианалық жас тағы 6,5 жылға немесе 21,1% - ға өседі және 37,2 жыл шамасын

құрайды деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 1,1 жылға немесе 3% - ға

артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ТАБЫС ДЕҢГЕЙІ ТӨМЕН ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ТАБЫС ДЕҢГЕЙІ ТӨМЕН ЕЛДЕР
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ТАБЫС ДЕҢГЕЙІ ТӨМЕН ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ТАБЫС ДЕҢГЕЙІ ТӨМЕН ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ТАБЫС ДЕҢГЕЙІ ТӨМЕН ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша 1950 жылы табыс деңгейі төмен елдер халқының саны 128 млн. адамды

құрады.

• 2018 жылға қарай табыс деңгейі төмен елдер халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 567 млн.

адамға немесе 5,4 есе (443% - ға), жалпы саны 695 млн. адамға дейін өсті..

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда табыс деңгейі төмен елдер халқының саны

2050 жылға қарай тағы 718 млн. адамға немесе 103% - ға, 1 413 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп

күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 863 млн.адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны

шамамен 1 558 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 124% өсімге сәйкес келеді.

Төмен сценарийді іске асыруда өсім шамамен 579 млн. адам деңгейінде күтілуде, бұл 1 274 млн.

адамның жалпы деңгейіне дейін 83% өсімге сәйкес келеді.

• Табыс деңгейі төмен елдерде жас топтар тұрғысынан барлық жас топтары халық санының

динамикасы күтілуде; бұл ретте ең көп (абсолюттік мәнде) өсім 20-дан 24 жасқа дейінгі санатта

күтіледі, онда ол шамамен 62,2 млн. адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 97% құрауы мүмкін,

сондай-ақ 25-тен 29 жасқа дейінгі санатта өсім 62 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда

116% - ға күтілуде.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 293 млн.адамнан 2050 жылы 459,4 млн. адамға дейін артады деп күтілуде.

Осылайша, табыс деңгейі төмен елдерде елдерде осы санаттағы халық санының 166,4 млн.адамға

немесе 1,6 есе (56.8% - ға) өсуі күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтарының халық санының едәуір өсуіне

байланысты халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі 2018 жылы 42.1%-дан 2050

жылы 32.5% - ға дейін қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ТАБЫС ДЕҢГЕЙІ ТӨМЕН ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 380,8

млн.адамнан 2050 жылы 885,2 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, табыс деңгейі төмен елдерде

елдерде осы санаттағы халық санының 504,4 млн.адамға немесе 2,3 есе (132.5% - ға) өсуі болжануда.

Нәтижесінде халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы

54.8% - дан 2050 жылы 62.6% - ға дейін артады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 21,3

млн.адамнан 2050 жылы 68,5 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, табыс деңгейі төмен елдерде осы

санаттағы халық санының 47,1 млн.адамға немесе 3,2 есе (220.9% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде

халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 3.1% - дан

2050 жылы 4.8% - ға дейін артады деп күтілуде.

• Табыс деңгейі төмен елдердің қала халқының саны 1950 жылдан 18.8 есе немесе 212,2 млн. адамға

өсті: егер 1950 жылы ол 11,9 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 224,1 млн.

адамды құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі шамамен 9.3% құраса, 2018 жылы бұл мән

32.2% - ды құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 3.2 есе немесе 485,4

млн. адамға 709,5 млн. адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 50.2% - ға дейін өседі деп

болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ТАБЫС ДЕҢГЕЙІ ТӨМЕН ЕЛДЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан 4.1 есе немесе 354,8 млн.адамға өсті: егер 1950

жылы ол 116,2 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 470,9 млн. адамды

құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 90.7% - ды (орташа әлем бойынша -

70.4%), ал 2018 жылы - 67.8% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға

қарай ауыл тұрғындарының саны тағы 49.4% немесе 232,6 млн. адамға, 703,5 млн. адам деңгейіне

дейін ұлғаяды, ал оның үлесі 49.8% - ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол

31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша 1950 жылы табыс деңгейі төмен елдердің туу саны шамамен 6,3

млн.адамды, ал өлім саны тиісінше 3,9 млн. адамды құрады. Осылайша, халықтың табиғи өсімі 1950

жылы шамамен 2,4 млн. адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 24,1 млн.адам деңгейінде, ал

өлім саны тиісінше жылына шамамен 5,6 млн. адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 18,5 млн.адам деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға қарай туу саны

жылына орташа есеппен 33,1 млн. адамға дейін өседі деп болжануда. Өлім саны 7,7 млн. адамға

дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына шамамен 25,4 млн.

адамды құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни табыс деңгейі төмен елдерде жасы үлкен және кіші халық саны

бірдей 1950 жылы 18,9 жыл шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш туудың өсуі, бала

өлімінің қысқаруы және денсаулық сақтау жүйесінің жалпы дамуы салдарынан 18,9 жылға дейін

қысқарды. Дегенмен, 2050 жылға қарай өмір сүру ұзақтығының ұлғаюы салдарынан медианалық жас

5,5 жылға немесе 29,1% - ға өседі және 24,4 жыл шамасын құрайды, бұл болжанып отырған орташа

әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 11,7 жылға немесе 47,9% - ға кем.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: АФРИКА
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша Африка халқының саны 1950 жылы 229 млн. адамды құрады.

• 2018 жылға қарай Африка халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 1 059 млн. адамға немесе 5,6

есе (462% - ға), жалпы саны 1 288 млн. адамға дейін өсті.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда Африка халқының саны 2050 жылға қарай тағы

1 240 млн. адамға немесе 96% - ға, 2 528 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 1 497 млн. адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны

шамамен 2 785 млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 116% өсімге сәйкес келеді.

Төмен сценарийді іске асыруда өсім шамамен 993 млн. адам деңгейінде күтілуде, бұл 2 281 млн.

адамның жалпы деңгейіне дейін 77% өсіміне сәйкес келеді.

• Африкадағы жас топтар тұрғысынан барлық жас топтары бойынша халық санының динамикасы

күтілуде; ең көп (абсолюттік мәнде) өсім 15-тен 19 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен

107,3 млн. адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 81% құрауы мүмкін, сондай-ақ 20-дан 24

жасқа дейінгі санатта өсім 106,6 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 93% - ға күтіледі.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 523,3 млн.адамнан 2050 жылы 811,8 млн. адамға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

Осылайша, Африкада осы санаттағы халық санының 288,5 млн.адамға немесе 1,6 есе (55.1% - ға)

өсуі күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтарының халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың

жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі 2018 жылы 40.6%-дан 2050 жылы 32.1% - ға дейін

қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 723,3

млн.адамнан 2050 жылы 1 578 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Африкада осы санаттағы

халық санының 855 млн.адамға немесе 2,2 есе (118.2% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың

жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 56.2% - дан 2050 жылы

62.4% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 41,4

млн.адамнан 2050 жылы 137,5 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Африкада осы санаттағы халық

санының 96,1 млн.адамға немесе 3,3 есе (232.1% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 3.2% - дан 2050 жылы 5.4% -

ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Африканың қала халқының саны 1950 жылдан 16.8 есе немесе 514,9 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 32,7 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 547,6 млн.адамды

құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі шамамен 14.3% құраса, 2018 жылы бұл мән 42.5% - ды

құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 2.7 есе немесе 941,3 млн. адамға

1 489 млн. адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 58.9% - ға дейін өседі деп болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 3.8 есе немесе 544,3 млн.адамға өсті:

егер 1950 жылы ол 196 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 740,3 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 85.7% - ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы - 57.5% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050

жылға қарай ауыл тұрғындарының саны тағы 40.3% - ға немесе 298,3 млн. адамға, 1 039 млн. адам,

ал оның үлесі 41.1% - ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Африкада туу саны шамамен 11,6 млн. адамды, ал өлім

саны тиісінше 6,5 млн. адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 5,2 млн. адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 42,8 млн. адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 10,7 млн. адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 32,1 млн.адамға дейін өсті. 2050 жылға қарай туу саны жылына

орта есеппен 58,6 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп болжануда. Өлім саны 14,9 млн. адам

деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына шамамен

43,7 млн. адамды құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Африкада жасы үлкен және кіші халық саны бірдей 1950 жылы 19,3

жыл шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 19,8 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға

қарай медианалық жас тағы 5 жылға немесе 25,5% - ға өседі және 24,8 жыл шамасын құрайды, бұл

болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 11,3 жылға немесе 45,4% - ға кем.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ШЫҒЫС АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ШЫҒЫС АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ШЫҒЫС АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ШЫҒЫС АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ШЫҒЫС АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша Шығыс Африка халқының саны 1950 жылы 66,8 млн. адамды құрады.

• 2018 жылға қарай Шығыс Африка халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 367,2 млн. адамға

немесе 6,5 есе (550% - ға), жалпы саны 434 млн. адамға дейін өсті.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда Шығыс Африка халқының саны 2050 жылға

қарай тағы 454 млн. адамға немесе 105% - ға, 888 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 548 млн. адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны 982

млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 126% өсімге сәйкес келеді. Төмен сценарийді

іске асыруда өсім шамамен 365 млн. адам деңгейінде күтілуде, бұл 799 млн. адамның жалпы

деңгейіне дейін 84% өсімге сәйкес келеді.

• Шығыс Африкадағы жас топтар тұрғысынан барлық жас топтары бойынша халық санының

динамикасы күтілуде; ең көп (абсолюттік мәнде) өсім 25-тен 29 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол

шамамен 38,5 млн. адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 112% құрауы мүмкін, сондай-ақ 20-

дан 24 жасқа дейінгі санатта өсім 38,1 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 93% - ға

күтіледі.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 184 млн.адамнан 2050 жылы 283,8 млн. адамға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

Осылайша, Шығыс Африкада осы санаттағы халық санының 99,9 млн.адамға немесе 1,5 есе (54.3% -

ға) өсуі күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтарының халық санының айтарлықтай өсуіне байланысты

халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі 2018 жылы 42.4%-дан 2050 жылы 32.0% -

ға дейін қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ШЫҒЫС АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 237,6

млн. адамнан 2050 жылы 560,6 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Шығыс Африкада осы

санаттағы халық санының 323,1 млн. адамға немесе 2,4 есе (136.0% - ға) өсуі болжануда.

Нәтижесінде халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы

54.8% - дан 2050 жылы 63.1% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 12,1

млн.адамнан 2050 жылы 43,7 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Шығыс Африкада осы санаттағы

халық санының 31,6 млн.адамға немесе 3,6 есе (260.9% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың

жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 2.8% - дан 2050 жылы

4.9% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Шығыс Африканың қала халқының саны 1950 жылдан 31.6 есе немесе 117,5 млн. адамға өсті: егер

1950 жылы ол 3,8 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 121,3 млн.адамды

құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі шамамен 5.7% құраса, 2018 жылы бұл мән 28% - ды

құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны 3.4 есеге немесе 296,9 млн. адамға

418,2 млн. адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 47.1% - ға дейін өседі деп болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 5 есе немесе 249,4 млн.адамға өсті: егер

1950 жылы ол 62,9 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 312,3 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 94.3% - ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы - 72% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050

жылға қарай ауыл тұрғындарының саны тағы 50.5% немесе 157,6 млн. адамға, 469,9 млн. адам

деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 52.9% - ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен

әлемде ол 31.6% құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ШЫҒЫС АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Шығыс Африкадағы туу саны шамамен 3,5 млн. адамды,

ал өлім саны тиісінше 1,9 млн. адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі

шамамен жылына 1,6 млн. адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 14,9 млн.адам деңгейінде,

ал өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 3,1 млн. адам деңгейінде бағаланады. Осыған

байланысты халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 11,8 млн.адамға дейін өсті. 2050 жылға қарай туу

саны жылына орташа есеппен 20,4 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп болжануда. Өлім саны 4,5

млн. адамға дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына шамамен

15,9 млн. адамды құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Шығыс Африкада жасы үлкен және кіші халық саны бірдей 1950

жылы 18,4 жыл шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 18,7 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 6 жылға немесе 32% - ға өседі және 24,8 жыл шамасын құрайды,

бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 11,3 жылға немесе 45,6% - ға кем.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ОРТАЛЫҚ АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ОРТАЛЫҚ АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ОРТАЛЫҚ АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ОРТАЛЫҚ АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ОРТАЛЫҚ АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша Орталық Африка халқының саны 1950 жылы 26,5 млн. адамды құрады.

• 2018 жылға қарай Орталық Африка халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 142,5 млн. адамға

немесе 6,4 есе (538% - ға), жалпы саны 169 млн. адамға дейін өсті.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда Орталық Африка халқының саны 2050 жылға

қарай тағы 215 млн. адамға немесе 2,3 есе (127% - ға), 384 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп

күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 251 млн. адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны 420

млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 149% өсімге сәйкес келеді. Төмен сценарийді

іске асыруда өсім шамамен 180 млн. адам деңгейінде күтілуде, бұл 349 млн. адамның жалпы

деңгейіне дейін 107% өсімге сәйкес келеді..

• Орталық Африкадағы жас топтар тұрғысынан барлық жас топтары бойынша халық санының

динамикасы күтілуде; ең көп (абсолюттік мәнде) өсім 15 жастан 19 жасқа дейінгі санатта күтіледі, онда

ол шамамен 21,4 млн. адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 120% құрауы мүмкін, сондай-ақ

10 жастан 14 жасқа дейінгі санаттарда өсім 21 млн. адам немесе 2018 жылмен салыстырғанда 97%

болады деп күтілуде.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 76,4 млн. адамнан 2050 жылы 135,7 млн. адамға дейін ұлғаядыдеп күтілуде.

Осылайша, Орталық Африкада осы санаттағы халық санының 59,3 млн. адамға немесе 1,8 есе (77.6%

- ға) өсуі күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтарының халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың

жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі бағалау бойынша 2018 жылы 45.3%-дан 2050 жылы

35.3% - ға дейін қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ОРТАЛЫҚ АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 87,6

млн.адамнан 2050 жылы 233,2 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Орталық Африкада осы

санаттағы халық санының 145,5 млн. адамға немесе 2,7 есе (166.1% - ға) өсуі болжануда.

Нәтижесінде халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы

52.0% - дан 2050 жылы 60.7% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 4,5 млн.

адамнан 2050 жылы 15,1 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Орталық Африкада осы санаттағы

халық санының 10,6 млн.адамға немесе 3,4 есе (236.7% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың

жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 2.7% - дан 2050 жылы

3.9% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Орталық Африканың қала халқының саны 1950 жылдан 22.7 есе немесе 79,8 млн. адамға өсті: егер

1950 жылы ол 3,7 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 83,5 млн. адамды

құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі шамамен 13.9% құраса, 2018 жылы бұл мән 49.5% - ды

құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны 3.1 есе немесе 173,8 млн. адамға

257,3 млн. адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 67% - ға дейін өседі деп болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан 3.7 есе немесе 62,3 млн.адамға өсті: егер 1950

жылы ол 22,8 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 85,1 млн. адамды

құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 86.1% - ды (орташа әлем бойынша -

70.4%), ал 2018 жылы - 50.5% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға

қарай ауыл тұрғындарының саны тағы 49% немесе 41,7 млн. адамға, 126,8 млн. адам деңгейіне дейін

өседі, ал оның үлесі 33% - ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6%

құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ОРТАЛЫҚ АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалаулары бойынша, 1950 жылы Орталық Африкада туу саны шамамен 1,3 млн.

адамды, ал өлім саны тиісінше 763 мың адамды құрады. Осылайша, халықтың табиғи өсімі 1950

жылы шамамен жылына 545,2 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 6,6 млн. адам

деңгейінде, ал өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 1,6 млн. адам деңгейінде бағаланады. Осыған

байланысты халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 5 млн. адам деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға қарай

туу саны жылына орташа есеппен 10 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп болжануда. Өлім саны 2,1

млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 7,8 млн. адамды құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Орталық Африкада жасы үлкен және кіші халық саны бірдей 1950

жылы 19,5 жыл шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш туудың өсуі, бала өлімінің қысқаруы

және денсаулық сақтау жүйесінің жалпы дамуы салдарынан 17,4 жыл деңгейіне дейін қысқарды.

Дегенмен, 2050 жылға қарай өмір сүру ұзақтығының ұлғаюы салдарынан медианалық жасы 5 жылға

немесе 28,9% - ға өседі және 22,4 жыл шамасын құрайды, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден

(36,1 жыл) 13,7 жылға немесе 60,9% – ға кем.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: СОЛТҮСТІК АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: СОЛТҮСТІК АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: СОЛТҮСТІК АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: СОЛТҮСТІК АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: СОЛТҮСТІК АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша 1950 жылы Солтүстік Африка халқының саны 49 млн. адамды құрады.

• 2018 жылға қарай Солтүстік Африка халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 189 млн. адамға

немесе 4,9 есе (386% - ға), жалпы саны 238 млн. адамға өсті.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда Солтүстік Африка халқының саны 2050 жылға

қарай тағы 122 млн. адамға немесе 51% - ға, 360 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 161 млн. адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны 399

млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 68% өсімге сәйкес келеді. Төмен сценарийді

іске асыруда өсім шамамен 84 млн. адам деңгейінде күтілуде, бұл 322 млн. адамның жалпы деңгейіне

дейін 35% өсімге сәйкес келеді.

• Солтүстік Африкадағы жас топтар тұрғысынан барлық жас топтары бойынша халық санының

динамикасы күтілуде; ең көп (абсолюттік мәнде) өсім 60-тан 64 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол

шамамен 10,3 млн. адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 147% құрауы мүмкін, сондай-ақ 65-

тен 69 жасқа дейінгі санатта өсім 9,7 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 187% - ға

күтіледі.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 76,9 млн. адамнан 2050 жылы 88,4 млн. адамға дейін артады деп күтілуде.

Осылайша, Солтүстік Африкада осы санаттағы халық санының 11,5 млн. адамға немесе 15.0% - ға

өсуі күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтарының халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың

жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі 2018 жылы 32.3%-дан 2050 жылы 24.6% - ға дейін

қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: СОЛТҮСТІК АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 148,9

млн.адамнан 2050 жылы 231,8 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Солтүстік Африкада осы

санаттағы халық санының 82,9 млн.адамға немесе 1,6 есе (55.7% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде

халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 62.6% - дан 2050

жылы 64.4% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 12 млн.

адамнан 2050 жылы 39,7 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Солтүстік Африкада осы санаттағы

халық санының 27,7 млн.адамға немесе 3,3 есе (230.9% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың

жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 5.0% - дан 2050 жылы

11.0% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Солтүстік Африканың қала халқының саны 1950 жылдан 9.7 есе немесе 110,9 млн. адамға өсті: егер

1950 жылы ол 12,7 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 123,6 млн. адамды

құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі шамамен 25.9% құраса, 2018 жылы бұл мән 52% - ды

құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны 86.5% - ға немесе 106,9 млн. адамға

230,6 млн. адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 64.1% - ға дейін өседі деп болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 3.1 есе немесе 77,8 млн. адамға өсті:

егер 1950 жылы ол 36,3 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 114,1 млн.

адамды құрады. Оның жалпы халық санындағы үлесі 1950 жылы 74.1% - ды (орташа әлем бойынша -

70.4%), ал 2018 жылы - 48% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай

ауыл тұрғындарының саны тағы 13.3% немесе 15,2 млн. адамға, 129,3 млн. адам деңгейіне дейін

өседі, ал оның үлесі 35.9% - ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6%

құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: СОЛТҮСТІК АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Солтүстік Африкадағы туу саны шамамен 2,6 млн.

адамды, ал өлім саны тиісінше 1,2 млн. адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи

өсімі шамамен жылына 1,4 млн. адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 5,7 млн.адам

деңгейінде, ал өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 1,4 млн. адам деңгейінде бағаланады. Осыған

байланысты халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 4,3 млн. адам деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға қарай

туу саны жылына орташа 6,1 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп болжануда. Өлім саны 2,4 млн.

адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 3,7 млн. адамды құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Солтүстік Африкада жасы үлкен және кіші халық саны бірдей 1950

жылы 19,8 жыл шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 25,9 жылға дейін өсті. 2050 жылға

қарай медианалық жас тағы 6,2 жылға немесе 24% - ға өседі және 32,1 жылға шамасын құрайтын

болады деп болжануда, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 3,9 жылға немесе

12,2% - ға кем.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ОҢТҮСТІК АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ОҢТҮСТІК АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ОҢТҮСТІК АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ОҢТҮСТІК АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ОҢТҮСТІК АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Оңтүстік Африка халқының саны 1950 жылы 15,5 млн. адамды құрады.

• 2018 жылға қарай Оңтүстік Африка халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 50,5 млн. адамға

немесе 4,3 есе (326% - ға), жалпы саны 66 млн. адамға дейін өсті.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда Оңтүстік Африка халқының саны 2050 жылға

қарай тағы 19,8 млн. адамға немесе 30% - ға, 85,8 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 30,6 млн. адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны

96,6 млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 46% өсімге сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда өсім шамамен 9,6 млн. адам деңгейінде күтілуде, бұл жалпы деңгейге дейін

75,6 млн. адамға 15% өсімге сәйкес келеді.

• Оңтүстік Африкада жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде.

Ең көп өсім (абсолюттік мәнде) 55-тен 59 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 2,5

млн.адамды құрауы мүмкін немесе 2018 жылмен салыстырғанда 105%, сондай-ақ 50-ден 54 жасқа

дейінгі санатта 2,4 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 85% өсім күтілуде. Ең көп

қысқарту (абсолюттік мәнде) 0-ден 4 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 576,4 мың

адамды құрауы мүмкін немесе 2018 жылмен салыстырғанда 9%, сондай-ақ 5-тен 9 жасқа дейінгі

санаттарда 243,9 мың адам санында, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 4%-ға қысқаруға сәйкес

келеді.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 19,5 млн. адамнан 2050 жылы 18,8 млн. адамға дейін азайады деп күтілуде.

Осылайша, Оңтүстік Африкада халықтың осы санатының саны 654,7 мың адамға немесе 3.4% - ға

қысқарады деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші

халықтың үлесі 2018 жылы 29.6% - дан 2050 жылы 22.0% - ға дейін қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ОҢТҮСТІК АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 43,3

млн.адамнан 2050 жылы 58,9 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Оңтүстік Африкада осы

санаттағы халық санының 15,5 млн.адамға немесе 35.9% - ға өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың

жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 65.7% - дан 2050 жылы

68.6% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 3,1 млн.

адамнан 2050 жылы 8,1 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Оңтүстік Африкада осы санаттағы халық

санының 4,9 млн. адамға немесе 2,6 есе (157.2% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 4.8% - дан 2050 жылы 9.4% -

ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Оңтүстік Африканың қала халқының саны 1950 жылдан 7.2 есе немесе 36,1 млн. адамға өсті: егер

1950 жылы ол 5,9 млн. адамды құраса, 2018 жылы оның саны 42 млн. адамды құрады. Егер 1950

жылы қала халқының үлесі шамамен 37.7% құраса, 2018 жылы бұл мән 63.6% - ды құрады. Бұл ретте

2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 57.8% - ға немесе 24,3 млн. адамға 66,2 млн. адам

деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 77.2% - ға дейін өседі деп болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан 2.5 есе немесе 14,3 млн.адамға өсті: егер 1950

жылы ол 9,7 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 24 млн. адамды құрады.

Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 62.3% - ды (орташа әлем бойынша - 70.4%), ал

2018 жылы - 36.4% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай табиғи

демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының саны 18.5% - ға немесе

4,4 млн. адамға қысқарады және 19,6 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 22.8% - ға дейін

қысқарады деп болжануда, орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ОҢТҮСТІК АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, Оңтүстік Африкада 1950 жылы туу саны 694,7 мың адамды құрады,

ал өлім саны тиісінше 301,4 мың адамды құрады. Осылайша, халықтың табиғи өсімі 1950 жылы

шамамен жылына 393,2 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 1,4 млн. адам

деңгейінде, ал өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 614 мың адам деңгейінде бағаланады.

Осыған байланысты халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 778,5 мың адам деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай туу саны жылына орта есеппен 1,3 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда.

Өлім саны 809,1 мың адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың

табиғи өсімі жылына шамамен 454,2 мың адамды құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Оңтүстік Африкада жасы үлкен және кіші халық саны бірдей 1950

жылы 20,9 жыл шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 26,7 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 6,8 жылға немесе 25,6% - ға өседі және 33,5 жыл шамасын

құрайды, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 2,5 жылға немесе 7,5% - ға кем.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: БАТЫС АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: БАТЫС АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: БАТЫС АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: БАТЫС АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: БАТЫС АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, 1950 жылы Батыс Африка халқының саны 70,9 млн. адамды құрады..

• 2018 жылға қарай Батыс Африка халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 311,1 млн.адамға

немесе 5,4 есе (439% - ға), жалпы саны 382 млн. адамға дейін өсті.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда Батыс Африка халқының саны 2050 жылға

қарай тағы 428 млн.адамға немесе 2,1 есе (112% - ға), 810 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп

күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 505 млн. адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны 887

млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 132% өсімге сәйкес келеді. Төмен сценарийді

іске асыруда өсім шамамен 354 млн. адам деңгейінде күтілуде, бұл жалпы деңгейге дейін 736 млн.

адамға 93% өсімге сәйкес келеді.

• Батыс Африкадағы жас топтар тұрғысынан барлық жас топтары бойынша халық санының динамикасы

күтілуде; ең көп (абсолюттік мәнде) өсім 15 жастан 19 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол

шамамен 41,2 млн.адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 102% құрауы мүмкін, сондай-ақ 10

жастан 14 жасқа дейінгі санатта өсім 41 млн. адам немесе 2018 жылмен салыстырғанда 86% болады

деп күтілуде.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 166,4 млн.адамнан 2050 жылы 284,9 млн. адамға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

Осылайша, Батыс Африкада осы санаттағы халық санының 118,5 млн.адамға немесе 1,7 есе (71.2% -

ға) өсуі күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтарының халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың

жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі бағалау бойынша 2018 жылы 43.6%-дан 2050 жылы

35.2% - ға дейін қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: БАТЫС АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 205,9

млн.адамнан 2050 жылы 493,8 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Батыс Африкада осы

санаттағы халық санының 288 млн.адамға немесе 2,4 есе (139.9% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде

халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 53.9% - дан 2050

жылы 61.0% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 9,7

млн.адамнан 2050 жылы 30,9 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Батыс Африкада осы санаттағы

халық санының 21,3 млн.адамға немесе 3,2 есе (219.7% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың

жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 2.5% - дан 2050 жылы

3.8% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Батыс Африканың қала халқының саны 1950 жылдан бастап 27 есе немесе 170,6 млн. адамға өсті:

егер 1950 жылы ол 6,6 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 177,2

млн.адамды құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі шамамен 9.3% құраса, 2018 жылы бұл мән

46.4% - ды құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 2.9 есе немесе 339,4

млн.адамға 516,6 млн. адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 63.8% - ға дейін өседі деп

болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 3.2 есе немесе 140,5 млн.адамға өсті:

егер 1950 жылы ол 64,3 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 204,8 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 90.7% - ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы - 53.6% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050

жылға қарай ауыл тұрғындарының саны тағы 43.1% - ға немесе 88,3 млн. адамға, 293,1 млн. адам

деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 36.2% - ға дейін қысқарады деп болжануда, ал әлемде орташа

алғанда ол 31.6% - ды құрайтын болады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: БАТЫС АФРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Батыс Африкадағы туу саны шамамен 3,5 млн.адамды,

ал өлім саны тиісінше 2,2 млн. адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі

шамамен жылына 1,3 млн.адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 14,2 млн.адам деңгейінде,

ал өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 4 млн. адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 10,2 млн. адам деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға қарай туу саны

жылына орташа есеппен 20,9 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп болжануда. Өлім саны 5 млн. адам

деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына шамамен

15,9 млн. адамды құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Батыс Африкада жасы үлкен және кіші халық саны бірдей 1950

жылы 19,2 жыл шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш туудың өсуі, бала өлімінің қысқаруы

және денсаулық сақтау жүйесінің жалпы дамуы салдарынан 18,2 жылға дейін қысқарды. Дегенмен,

2050 жылға қарай өмір сүру ұзақтығының ұлғаюы салдарынан медианалық жас 4,4 жылға немесе

24,1% - ға өседі және 22,6 жыл шамасын құрайды, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1

жыл) 13,5 жылға немесе 59,6% - ға кем.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: АЗИЯ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, 1950 жылы Азия халқының саны 1 404 млн. адамды құрады.

• 2018 жылға қарай Азия халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 3 141 млн. адамға немесе жалпы

саны 4 545 млн. адамға дейін 3,2 есе (224% - ға) өсті.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда Азия халқының саны 2050 жылға қарай тағы

712 млн. адамға немесе 16% - ға, 5 257 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 1 316 млн. адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны

шамамен 5 861 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 29% өсімге сәйкес келеді.

Төмен сценарийді іске асыруда өсім шамамен 144 млн. адам деңгейінде күтілуде, бұл жалпы деңгейге

дейін 4 689 млн. адамның 3% өсіміне сәйкес келеді.

• Азиядағы жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көпөсім

(абсолюттік мәнде) 60-тан 64 жасқа дейінгі санатта күтіледі, онда ол шамамен 149,6 млн.адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 80% құрауы мүмкін, сондай-ақ 65-тен 69 жасқа дейінгі санатта

128,4 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 86% - ға өседі деп күтілуде. Ең көп қысқарту

(абсолюттік мәнде) 0-ден 4 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 55,1 млн. адамды немесе

2018 жылмен салыстырғанда 15%, сондай-ақ 5 жастан 9 жасқа дейінгі санатта 50,5 млн. адам құрауы

мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 14% - ға қысқартуға сәйкес келеді.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 1 090 млн.адамнан 2050 жылы 945,8 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Азияда осы санаттағы халық санының 143,8 млн. адамға немесе 13.2% - ға қысқаруы

күтілуде. Осы процестің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі 2018

жылы 24.0% - дан 2050 жылы 18.0% - ға дейін қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 3

110 млн. адамнан 2050 жылы 3 436 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Азияда осы санаттағы

халық санының 325,1 млн.адамға немесе 10.5% - ға өсуі болжануда. Дегенмен, өзге жас топтарының

халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы

халықтың үлесі 2018 жылғы 68.4%-дан 2050 жылы 65.4% - ға дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 345,2

млн.адамнан 2050 жылы 875,7 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Азияда осы санаттағы халық

санының 530,5 млн. адамға немесе 2,5 есе (153.7% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың

жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 7.6% - дан 2050 жылы

16.7% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Азияның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 9.2 есе немесе 2 020 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 246,2 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 2 266 млн.адамды

құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі шамамен 17.5% құраса, 2018 жылы бұл мән 49.9% - ды

құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 53.5% - ға немесе 1 213 млн.

адамға 3 479 млн. адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 66.2%-ға дейін өседі деп болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 2 есе немесе 1 121 млн.адамға өсті: егер

1950 жылы ол 1 158 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 2 279 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 82.5% - ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы - 50.1% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050

жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының

саны 22% - ға немесе 501,1 млн. адамға қысқарады, 1 778 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі

33.8% - ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша 1950 жылы Азияда туусаны шамамен 61,6 млн. адамды, ал өлім саны

тиісінше 33,2 млн. адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен жылына

28,4 млн. адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 74,5 млн.адам деңгейінде, ал өлім саны

тиісінше жылына шамамен жылына 32,2 млн. адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 42,3 млн.адам деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға қарай туу саны

жылына орташа есеппен 62,9 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда. Өлім саны 53,6

млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 9,2 млн. адамды құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Азияда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950 жылы

22,1 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 32,1 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға

қарай медианалық жас тағы 7,7 жылға немесе 23,9% - ға өседі және 39,7 жыл шамасын құрайды деп

күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 3,7 жылға немесе 9,3% - ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ШЫҒЫС АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ШЫҒЫС АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 



106

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ШЫҒЫС АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ



107

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ШЫҒЫС АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша Шығыс Азия халқының саны 1950 жылы 678 млн. адамды құрады..

• 2018 жылға қарай Шығыс Азия халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 976 млн. адамға немесе

2,4 есе (144% - ға), жалпы саны 1 654 млн. адамға дейін өсті.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда халықтың қартаюымен және көші-қон

ағындарымен байланысты демографиялық үдерістердің салдарынан 2050 жылға қарай Шығыс Азия

халқының саны 68 млн. адамға немесе 4% - ға, 1 586 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп

күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 95 млн. адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны

шамамен 1 749 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 6% өсімге сәйкес келеді.

Төмен сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 222 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 13% - ға

жалпы деңгейі 1 432 млн. адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Шығыс Азиядағы жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең

көп(абсолюттік мәнде) өсім 75-тен 79 жасқа дейінгі санатта күтіледі, онда ол шамамен 61,2

млн.адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 176% - ды құрауы мүмкін, сондай-ақ 80-ден 84

жасқа дейінгі санатта 52,6 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 228% - ға өсуі күтілуде.

Ең көп қысқарту (абсолюттік мәнде) 45-тен 49 жасқа дейінгі санатта күтіледі, онда ол шамамен 54,7

млн. адам, немесе 2018 жылмен салыстырғанда 38%, сондай-ақ 30-дан 34 жасқа дейінні санатта 46,9

млн. адам құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 34% - ға қысқартуға сәйкес келеді.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 282,7 млн.адамнан 2050 жылы 219,3 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Шығыс Азияда осы санаттағы халық санының 63,5 млн.адамға немесе 22.4% - ға қысқаруы

күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі 2018

жылы 17.1% - дан 2050 жылы 13.8% - ға дейін қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ШЫҒЫС АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 1 182

млн.адамнан 2050 жылы 957,9 млн. адамға дейін азаяды. Осылайша, Шығыс Азияда осы санаттағы

халық санының 224 млн.адамға немесе 19.0% - ға қысқаруы болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 71.5% - дан 2050 жылы 60.4% - ға

дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 189,2

млн.адамнан 2050 жылы 409,3 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Шығыс Азияда осы санаттағы

халық санының 220,1 млн. адамға немесе 2,2 есе (116.3% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың

жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 11.4% - дан 2050

жылы 25.8% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Шығыс Азиядағы қала халқының саны 1950 жылдан бастап 8.6 есе немесе 918,7 млн. адамға өсті:

егер 1950 жылы ол 121,1 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 1 040 млн.

адамды құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 17.9% - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 62.9% -

ды құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 24.1% - ға немесе 250,9 млн.

адамға 1 291 млн. адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 81.4% - ға дейін өседі деп болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан 1.1 есе немесе 57,6 млн.адамға өсті: егер 1950

жылы ол 556,5 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 614,1 млн. адамды

құрады. Оның жалпы халық санындағы үлесі 1950 жылы 82.1% - ды (орташа әлем бойынша - 70.4%),

ал 2018 жылы - 37.1% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай табиғи

демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының саны 51.8% - ға немесе

318,3 млн. адамға 295,8 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 18.6% - ға дейін қысқарады деп

болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.



109

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ШЫҒЫС АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша 1950 жылы Шығыс Азияда туу саны шамамен 28,1 млн.адамды, ал

өлім саны тиісінше 14,6 млн. адамды құрады. Осылайша, халықтың табиғи өсімі 1950 жылы шамамен

жылына 13,4 млн. адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 18,5 млн. адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 12,7 млн. адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 5,9 млн.адамға дейін қысқарды. 2050 жылға қарай туу саны

орташа есеппен жылына 14,4 млн.адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда. Өлім саны 21,2

млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 6,8 млн. адамды құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Шығыс Азияда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 23,4 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 39,6 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 8,9 жылға немесе 22,6% - ға өседі және 48,5 жыл шамасын

құрайды деп күтілуде, бұл болжанып отырған орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 12,4 жылға немесе

25,7% - ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ОРТАЛЫҚ АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 



111

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ОРТАЛЫҚ АЗИЯ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ОРТАЛЫҚ АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ОРТАЛЫҚ АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ОРТАЛЫҚ АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша Орталық Азия халқының саны 1950 жылы 17,4 млн. адамды құрады.

• 2018 жылға қарай Орталық Азия халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 54,5 млн. адамға

немесе 4,1 есе (313% - ға), жалпы саны 71,9 млн. адамға дейін өсті.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда Орталық Азия халқының саны 2050 жылға

қарай тағы 22,5 млн. адамға немесе 31% - ға, 94,4 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 34,1 млн. адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны 106

млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 47% өсімге сәйкес келеді. Төмен сценарийді

іске асыруда өсім шамамен 11,9 млн. адам деңгейінде күтілуде, бұл 17 % - ға жалпы деңгейі 83,8 млн.

адамға дейін өсімге сәйкес келеді.

• Орталық Азиядағы жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде.

Ең көп өсім (абсолюттік мәнде) 60-тан 64 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 3,1

млн.адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 129% құрауы мүмкін, сондай-ақ 65-тен 69 жасқа

дейінгі санатта 2,6 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 170% - ға өсуі күтілуде. Ең көп

қысқарту (абсолюттік мәнде) 0-ден 4 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 886,7 мың

адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 11%, сондай-ақ 5 жастан 9 жасқа дейін санатта 458,8

мың адам құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 6% - ға қысқартуға сәйкес келеді.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 21,3 млн. адамнан 2050 жылы 20,6 млн. адамға дейін азаятын болады деп

күтілуде. Осылайша, Орталық Азияда халықтың осы санатының саны 639 мың адамға немесе 3.0% -

ға қысқарады деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші

халықтың үлесі бағалау бойынша 2018 жылы 29.6% - дан 2050 жылы 21.9% - ға дейін қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ОРТАЛЫҚ АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 47,3

млн.адамнан 2050 жылы 63,3 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Орталық Азияда осы санаттағы

халық санының 16 млн. адамға немесе 33.8% - ға өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 65.8% - дан 2050 жылы 67.0% - ға

дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 3,3

млн.адамнан 2050 жылы 10,5 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Орталық Азияда осы санаттағы

халық санының 7,2 млн. адамға немесе 3,2 есе (219.7% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың

жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 4.6% - дан 2050 жылы

11.2% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Орталық Азияның қала халқының саны 1950 жылдан 6.1 есе немесе 28,9 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 5,7 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 34,6 млн. адамды құрады.

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі шамамен 32.7% құраса, 2018 жылы бұл мән 48.2% - ды құрады.

Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 64.9% - ға немесе 22,5 млн. адамға 57,1

млн. адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 60.5% - ға дейін өседі деп болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 3.2 есе немесе 25,5 млн.адамға өсті:

егер 1950 жылы ол 11,7 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 37,2 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 67.3% - ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы - 51.8% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050

жылға қарай ауыл тұрғындарының саны тағы 0.3% немесе 0,1 млн. адамға, 37,3 млн. адам деңгейіне,

ал оның үлесі 39.5% - ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ОРТАЛЫҚ АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Орталық Азияда туусаны шамамен 703,7 мың адамды,

ал өлім саны тиісінше 286,8 мың адамды құрады. Осылайша, халықтың табиғи өсімі 1950 жылы

шамамен жылына 416,9 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 1,6 млн.адам деңгейінде,

ал өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 476,2 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған

байланысты халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 1,1 млн. адамға дейін өсті. 2050 жылға қарай туу

саны жылына орташа есеппен 1,4 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда. Өлім саны

812,6 мың адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі

жылына шамамен 580,2 мың адамды құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Орталық Азияда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 23,6 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 27,9 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас 6,8 жылға немесе 24,4% - ға өседі және 34,7 жыл шамасын құрайды, бұл

болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 1,4 жылға немесе 4% - ға кем.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ОҢТҮСТІК АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ОҢТҮСТІК АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ОҢТҮСТІК АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ
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ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ОҢТҮСТІК АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Оңтүстік Азия халқының саны 1950 жылы 493 млн. адамды құрады.

• 2018 жылға қарай оңтүстік Азия халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 1 398 млн. адамға немесе 3,8

есе (284% - ға), жалпы саны 1 891 млн. адамға дейін өсті.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда Оңтүстік Азия халқының саны 2050 жылға қарай тағы

491 млн. адамға немесе 26% - ға, 2 382 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 783 млн.адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен 2

674 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 41% өсімге сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыру кезінде өсім шамамен 218 млн. адам деңгейінде күтілуде, бұл 12% - ға жалпы деңгейі 2

109 млн. адамға дейін өсімге сәйкес келеді.

• Оңтүстік Азиядағы жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең

көпөсім (абсолюттік мәнде) 60-тан 64 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 73,2 млн.адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 121% құрауы мүмкін, сондай-ақ 55-тен 59 жасқа дейінгі санатта 70,5

млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 93% - ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту (абсолюттік мәнде)

0-ден 4 жасқа дейінгі санатта күтіледі, онда ол шамамен 26,1 млн. адам немесе 2018 жылмен салыстырғанда

15%, сондай-ақ 5 жастан 9 жасқа дейін санатта 24,6 млн. адам құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен

салыстырғанда 14% - ға қысқартуға сәйкес келеді.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050 жылға

қарай 2018 жылы 536 млн. адамнан 2050 жылы 463,7 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде. Осылайша,

Оңтүстік Азияда осы санаттағы халық санының 72,4 млн. адамға немесе 13.5% - ға қысқаруы күтілуде. Осы

үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі 2018 жылы 28.3% - дан

2050 жылы 19.5% - ға дейін қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ОҢТҮСТІК АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 1 255

млн.адамнан 2050 жылы 1 627 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Оңтүстік Азияда осы санаттағы

халық санының 371,9 млн. адамға немесе 29.6% - ға өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 66.3% - дан 2050 жылы 68.3% - ға

дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 100,5

млн.адамнан 2050 жылы 291,2 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Оңтүстік Азияда осы санаттағы

халық санының 190,8 млн.адамға немесе 2,9 есе (189.8% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың

жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылғы 5.3% - дан 2050

жылы 12.2% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Оңтүстік Азияның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 8.6 есе немесе 597,3 млн. адамға өсті:

егер 1950 жылы ол 79 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 676,3 млн.

адамды құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі шамамен 16% құраса, 2018 жылы бұл мән

35.8% - ды құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 89.5% - ға немесе

605,3 млн. адамға 1 282 млн. адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 53.8% - ға дейін өседі деп

болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 2.9 есе немесе 800,8 млн.адамға өсті:

егер 1950 жылы ол 414,4 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 1 215 млн.

адамды құрады. Оның жалпы халық санындағы үлесі 1950 жылы 84% - ды (орташа әлем бойынша -

70.4%), ал 2018 жылы - 64.2% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға

қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының саны 9.5%

- ға немесе 114,9 млн. адамға және 1 100 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 46.2% - ға дейін

қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ОҢТҮСТІК АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, Оңтүстік Азияда 1950 жылы туу саны шамамен 22,7 млн.адамды, ал

өлім саны тиісінше 13,8 млн. адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 8,9 млн. адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 37,1 млн.адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 13,1 млн. адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 23,9 млн. адам деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға қарай туу саны

жылына орташа есеппен 30,8 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда. Өлім саны 21,2

млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 9,6 млн. адамды құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Оңтүстік Азияда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 21 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 27,6 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас 9,2 жылға немесе 33,4% - ға өседі және 36,9 жыл шамасын құрайды деп

күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 0,8 жылға немесе 2,2% - ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС АЗИЯ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша 1950 жылы Оңтүстік-Шығыс Азия халқының саны 165 млн. адамды құрады.

• 2018 жылға қарай Оңтүстік-Шығыс Азия халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 491 млн. адамға

немесе 4 есеге (298% - ға), жалпы саны 656 млн. адамға дейін өсті.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда Оңтүстік-Шығыс Азия халқының саны 2050

жылға қарай тағы 142 млн. адамға немесе 22% - ға, 798 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 236 млн. адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны

шамамен 892 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 36% өсімге сәйкес келеді.

Төмен сценарийді іске асыруда өсім шамамен 52 млн. адам деңгейінде күтілуде.

• Оңтүстік-Шығыс Азиядағы жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы

күтілуде. Ең көп (абсолюттік мәнде) өсім 65-тен 69 жасқа дейінгі санатта күтіледі, онда ол шамамен

22,5 млн. адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 134% құрауы мүмкін, сондай-ақ 70-тен 74

жасқа дейінгі санатта 20,8 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 192% - ға өсуі күтіледі. Ең

көп қысқарту (абсолюттік мәнде) 0-ден 4 жасқа дейінгі санатта күтіледі, онда ол шамамен 6,7 млн.

адам немесе 2018 жылмен салыстырғанда 12%, сондай-ақ 5 жастан 9 жасқа дейін санатта 5,2 млн.

адам құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 9% - ға қысқартуға сәйкес келеді.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 170,3 млн.адамнан 2050 жылы 155,2 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Оңтүстік-Шығыс Азияда осы санаттағы халық санының 15,1 млн. адамға немесе 8.8% - ға

қысқаруы күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың

үлесі 2018 жылы 26.0% - дан 2050 жылы 19.5% - ға дейін қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 447

млн. адамнан 2050 жылы 527 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Оңтүстік-Шығыс Азияда осы

санаттағы халық санының 80 млн. адамға немесе 17.9% - ға өсуі болжануда. Дегенмен, өзге жас

топтарының халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті

жастағы халықтың үлесі 2018 жылы 68.2%-дан 2050 жылы 66.1% - ға дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 38,4

млн.адамнан 2050 жылы 115,4 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Оңтүстік-Шығыс Азияда осы

санаттағы халық санының 77,1 млн.адамға немесе 3 есе (200.9% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде

халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылғы 5.8% - дан

2050 жылы 14.5% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Оңтүстік-Шығыс Азиядағы қала халқының саны 1950 жылдан бастап 12.5 есе немесе 294,8 млн.

адамға өсті: егер 1950 жылы ол 25,6 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны

320,4 млн. адамды құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі шамамен 15.6% құраса, 2018 жылы

бұл мән 48.9% - ды құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 64.4% - ға

немесе 206,4 млн. адамға 526,8 млн. адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 66%-ға дейін өседі деп

болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан 2.4 есе немесе 196,4 млн.адамға өсті: егер 1950

жылы ол 138,9 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 335,3 млн. адамды

құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 84.4% - ды (орташа әлем бойынша -

70.4%), ал 2018 жылы - 51.1% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға

қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының саны

19.2% - ға немесе 64,4 млн. адамға қысқарады. және 270,9 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі

34% - ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ОҢТҮСТІК-ШЫҒЫС АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша 1950 жылы Оңтүстік-Шығыс Азияда туусаны шамамен 7,7

млн.адамды, ал өлім саны тиісінше 3,4 млн. адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи

өсімі жылына шамамен 4,3 млн. адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 11,7 млн.адам

деңгейінде, ал өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 4,5 млн. адам деңгейінде бағаланады. Осыған

байланысты халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 7,2 млн.адамға дейін өсті. 2050 жылға қарай туу

саны жылына орташа есеппен 10,3 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда. Өлім саны

7,8 млн. адамға дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 2,5 млн. адамды құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Оңтүстік-Шығыс Азияда жасы үлкен және одан кіші халық саны

бірдей 1950 жылы 20,5 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 30 жылға дейін өсті.

2050 жылға қарай медианалық жас 7,6 жылға немесе 25,3% - ға өседі және 37,5 жыл шамасын

құрайды, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 1,5 жылға немесе 3,9 % - ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: БАТЫС АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: БАТЫС АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: БАТЫС АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, 1950 жылы Батыс Азия халқының саны 51,2 млн. адамды құрады.

• 2018 жылға қарай Батыс Азия халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 220,8 млн. адамға немесе

5,3 есе (431% - ға), жалпы саны 272 млн. адамға өсті.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда Батыс Азия халқының саны 2050 жылға қарай

тағы 125 млн. адамға немесе 46% - ға, 397 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 167 млн. адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны 439

млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 61% өсімге сәйкес келеді. Төмен сценарийді

іске асыруда өсім шамамен 84 млн. адам деңгейінде күтілуде, бұл 31 % - ға жалпы деңгейі 356 млн.

адамға дейін өсімге сәйкес келеді.

• Батыс Азиядағы жас топтар тұрғысынан барлық жас топтары бойынша халық санының динамикасы

күтілуде; ең көп (абсолюттік мәнде) өсім 60-тан 64 жасқа дейінгі санатта күтіледі, онда ол шамамен

11,6 млн. адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 148%, сондай-ақ 55-тен 59 жасқа дейінгі

санатта 11,2 млн. адам құрауы мүмкін немесе 2018 жылмен салыстырғанда 111% - ға өсім күтіледі.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 79,3 млн. адамнан 2050 жылы 87 млн. адамға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

Осылайша, Батыс Азияда осы санаттағы халық санының 7,7 млн. адамға немесе 9.7% - ға өсуі

күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтарының халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы

санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі бағалау бойынша 2018 жылы 29.1%-дан 2050 жылы 21.9% -

ға дейін қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: БАТЫС АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 179,2

млн.адамнан 2050 жылы 260,5 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Батыс Азияда осы санаттағы

халық санының 81,3 млн. адамға немесе 45.4% - ға өсуі болжануда. Дегенмен, өзге жас топтарының

халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы

халықтың үлесі 2018 жылғы 65.8%-дан 2050 жылы 65.7% - ға дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 13,8 млн.

адамнан 2050 жылы 49,1 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Батыс Азияда осы санаттағы халық

санының 35,3 млн.адамға немесе 3,6 есе (255.3% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 5.1% - дан 2050 жылы 12.4%

- ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Батыс Азияның қала халқының саны 1950 жылдан 13.2 есе немесе 180,3 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 14,8 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 195 млн. адамды құрады.

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі шамамен 28.9% құраса, 2018 жылы бұл мән 71.6% - ды құрады.

Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны 65.6% - ға немесе 322,9 млн. адам деңгейіне

дейін 127,9 млн. адамға өседі, ал оның үлесі 81.4% - ға дейін өседі деп болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 2.1 есе немесе 40,8 млн.адамға өсті:

егер 1950 жылы ол 36,4 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 77,2 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 71.1% - ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы - 28.4% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050

жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының

саны 4.7% - ға немесе 3,6 млн. адамға қысқарады және 73,6 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның

үлесі 18.6% - ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: БАТЫС АЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Батыс Азияда туусаны шамамен 2,5 млн. адамды, ал

өлім саны тиісінше 1,2 млн. адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 1,3 млн. адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 5,6 млн. адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 1,4 млн. адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 4,2 млн. адам деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға қарай туу саны

жылына орташа 5,9 млн. адамға дейін өседі деп болжануда. Өлімнің саны 2,6 млн.адам деңгейіне

дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына шамамен 3,3 млн.

адамды құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Батыс Азияда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 20,7 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 27,8 жылға дейін өсті. 2050 жылға

қарай медианалық жас 6,8 жылға немесе 24,6% - ға өседі және 34,6 жыл шамасын құрайды деп

күтілуде, бұл болжамды орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 1,4 жылға немесе 4,2% - ға кем.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Еуропа халқының саны 1950 жылы 549 млн. адамды құрады.

• 2018 жылға қарай Еуропа халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 194 млн. адамға немесе 35% -

ға, жалпы саны 743 млн. адамға дейін өсті.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда халықтың қартаюымен және көші-қон

ағындарымен байланысты демографиялық үдерістер салдарынан 2050 жылға қарай Еуропа халқының

саны 27 млн. адамға немесе 4% - ға, жалпы саны 716 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп

күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 45 млн. адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны

шамамен 788 млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 6% өсімге сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда қысқарту 97 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 13% - ға жалпы деңгейі 646 млн.

адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Еуропада жас топтар тұрғысынан халық санының әр түрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 75-тен 79 жасқа дейінгі санатта күтіледі, онда ол шамамен 13,1 млн.адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 51% құрауы мүмкін, сондай-ақ 85-тен 89 жасқа дейінгі санатта

12,4 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 109% - ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту

(абсолюттік мәнде) 50-ден 54 жасқа дейінгі санатта күтіледі, онда ол шамамен 12,9 млн. адам немесе

2018 жылмен салыстырғанда 25%, сондай-ақ 45-тен 49 жасқа дейінгі санатта 12,1 млн. адам құрауы

мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 23% - ға қысқартуға сәйкес келеді.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 118,4 млн. адамнан 2050 жылы 107,3 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Еуропада осы санаттағы халық санының 11,1 млн. адамға немесе 9.4% - ға қысқаруы

күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі 2018

жылғы 15.9% - дан 2050 жылы 15.0% - ға дейін қысқарады.



143

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 495,2

млн.адамнан 2050 жылы 418,6 млн. адамға дейін азаяды. Осылайша, Еуропада осы санаттағы халық

санының 76,7 млн.адамға немесе 15.5% - ға қысқаруы болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 66.7% - дан 2050 жылы 58.5% - ға

дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 129

млн.адамнан 2050 жылы 189,9 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Еуропада осы санаттағы халық

санының 60,8 млн. адамға немесе 47.1% - ға өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылғы 17.4% - дан 2050 жылы

26.5% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Еуропаның қала халқының саны 1950 жылдан 1.9 есе немесе 268,8 млн. адамға өсті: егер 1950 жылы

ол 284,1 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 552,9 млн.адамды құрады.

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі шамамен 51.7% құраса, 2018 жылы бұл мән 74.5% - ды құрады.

Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 8.3% - ға немесе 45,9 млн. адамға 598,9

млн. адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 83.7% - ға дейін өседі деп болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 28.5% - ға немесе 75,6 млн. адамға

қысқарды: егер 1950 жылы ол 265,3 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны

189,7 млн. адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 48.3% - ды (орташа

әлем бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы - 25.5% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте

2050 жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл

тұрғындарының саны 38.4% - ға немесе 72,9 млн. адам деңгейіне жетеді және 116,9 млн. адам

деңгейіне жетеді деп болжануда, ал оның үлесі 16.3% - ға дейін қысқарады, ал орта есеппен әлемде

ол 31.6% құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша 1950 жылы Еуропада туу саны шамамен 12,1 млн.адамды, ал өлім

саны тиісінше 6,3 млн. адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 5,8 млн.адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 7,8 млн.адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 8,3 млн. адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 543,1 мың адамға теріс көрсеткішке дейін қысқарды. 2050 жылға

қарай туу саны орташа есеппен жылына 7,2 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда.

Өлім саны 9,4 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи

өсімі жылына шамамен 2,3 млн. адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Еуропада жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950 жылы

28,9 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 42,7 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға

қарай медианалық жас 3,9 жылға немесе 9% - ға өседі және 46,6 жыл шамасын құрайды, бұл

болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 10,5 жылға немесе 22,6% - ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ШЫҒЫС ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ШЫҒЫС ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ШЫҒЫС ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ШЫҒЫС ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ШЫҒЫС ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша Шығыс Еуропа халқының саны 1950 жылы 220 млн. адамды құрады.

• 2018 жылға қарай Шығыс Еуропа халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 72 млн. адамға немесе

33% - ға, жалпы саны 292 млн. адамға дейін өсті..

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда халықтың қартаюымен және көші-қон

ағындарымен байланысты демографиялық үдерістер салдарынан 2050 жылға қарай Шығыс Еуропа

халқының саны 33 млн. адамға немесе 11% - ға, 259 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп

күтілуде..

• Жоғары сценарийді іске асыруда 5 млн.адамға қысқарту күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны

шамамен 287 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 2% - ға қысқартуға сәйкес

келеді. Төмен сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 60 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 21% - ға

жалпы деңгейі 232 млн. адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Шығыс Еуропада жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең

көп өсім (абсолюттік мәнде) 70-тен 74 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 5,4

млн.адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 52% құрауы мүмкін , сондай-ақ 75-тен 79 жасқа

дейінгі санатта, онда 4,1 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 50% - ға өсуі күтілуде. Ең

көп қысқарту (абсолюттік мәнде) 30-дан 34 жасқа дейінгі санатта күтіледі, онда ол шамамен 8 млн.

адам немесе 2018 жылмен салыстырғанда 33%, сондай-ақ 40-тан 44 жасқа дейінгі санатта 6,1 млн.

адам құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 28% - ға қысқартуға сәйкес келеді.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 48,4 млн.адамнан 2050 жылы 40,8 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Шығыс Еуропада осы санаттағы халық санының 7,6 млн.адамға немесе 15.6% - ға

қысқаруы күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың

үлесі 2018 жылы 16.6% - дан 2050 жылы 15.8% - ға дейін қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ШЫҒЫС ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 200,6

млн.адамнан 2050 жылы 157 млн. адамға дейін азаяды. Осылайша, Шығыс Еуропада осы санаттағы

халық санының 43,6 млн.адамға немесе 21.7% - ға қысқаруы болжануда. Нәтижесінде халықтың

жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 68.7% - дан 2050 жылы

60.7% - ға дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 43

млн.адамнан 2050 жылы 60,7 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Шығыс Еуропада осы санаттағы

халық санының 17,7 млн.адамға немесе 41.2% - ға өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 14.7% - дан 2050 жылы

23.5% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Шығыс Еуропаның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 2.3 есе немесе 115,7 млн. адамға өсті:

егер 1950 жылы ол 87,5 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 203,2

млн.адамды құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 39.7% - ды құраса, 2018 жылы бұл мән

69.6% - ды құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 1% - ға немесе 2,1

млн. адамға 205,3 млн. адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 79.4% - ға дейін өседі деп

болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан 33.1% - ға немесе 44 млн.адамға қысқарды:

егер 1950 жылы ол 132,7 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 88,7 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 60.3% - ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы - 30.4% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050

жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының

саны 40% - ға немесе 35,5 млн. адамға қысқарады. 53,2 млн. адам деңгейіне жетеді деп болжануда,

ал оның үлесі 20.6% - ға дейін қысқарады, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ШЫҒЫС ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Шығыс Еуропада туу саны шамамен 6 млн.адамды, ал

өлім саны тиісінше 2,5 млн. адамды құрады. Осылайша, халықтың табиғи өсімі 1950 жылы шамамен

жылына 3,4 млн. адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 3,2 млн.адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жылына шамамен 3,8 млн. адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 606,8 мың адамға теріс көрсеткішке дейін қысқарды. 2050 жылға

қарай туу саны жылына орташа есеппен 2,8 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда.

Өлім саны 3,9 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи

өсімі жылына шамамен 1,1 млн. адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Шығыс Еуропада жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей

1950 жылы 25,9 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 40,8 жыл деңгейіне дейін өсті.

2050 жылға қарай медианалық жас тағы 3,8 жылға немесе 9,2% - ға өседі және 44,6 жыл шамасын

құрайды, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 8,5 жылға немесе 19,1% - ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: СОЛТҮСТІК ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: СОЛТҮСТІК ЕУРОПА
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: СОЛТҮСТІК ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: СОЛТҮСТІК ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: СОЛТҮСТІК ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Солтүстік Еуропа халқының саны 1950 жылы 78 млн. адамды құрады.

• 2018 жылға қарай Солтүстік Еуропа халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 27 млн. адамға

немесе 35% - ға, жалпы саны 105 млн. адамға дейін өсті.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда Солтүстік Еуропа халқының саны 2050 жылға

қарай тағы 13 млн. адамға немесе 12% - ға, 118 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 24 млн. адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны 129

млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 23% өсімге сәйкес келеді. Төмен сценарийді

іске асыруда өсім шамамен 1 млн. адам деңгейінде күтілуде, бұл 1% - ға жалпы деңгейі 106 млн.

адамға дейін өсімге сәйкес келеді.

• Солтүстік Еуропада жас топтар түрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде.

Ең көп өсім (абсолюттік мәнде) 80-нен 84 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 2,5

млн.адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 96% құрауы мүмкін, сондай-ақ 85-тен 89 жасқа

дейінгі санатта 2,1 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 130% - ға өсуі күтілуде. Ең көп

қысқарту (абсолюттік мәнде) 50-ден 54 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 567,2 мың

адамды. 2018 жылмен салыстырғанда 8%, сондай-ақ 45-тен 49 жасқа дейінгі санатта 411,1 мың адам

құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 6% - ға қысқартуға сәйкес келеді.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 18,5 млн.адамнан 2050 жылы 19,1 млн. адамға дейін шамалы ұлғаяды деп

күтілуде. Осылайша, Солтүстік Еуропада осы санаттағы халық санының 562,3 мың адамға немесе

3.0% - ға өсуі күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтарының халық санының едәуір өсуіне байланысты

халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі бағалау бойынша 2018 жылғы 17.7%-дан

2050 жылы 16.2% - ға дейін қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: СОЛТҮСТІК ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 67,7

млн.адамнан 2050 жылы 70,1 млн. адамға дейін шамалы ұлғаяды. Осылайша, Солтүстік Еуропада

осы санаттағы халық санының 2,5 млн.адамға немесе 3.7% - ға өсуі болжануда. Дегенмен, өзге жас

топтарының халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті

жастағы халықтың үлесі 2018 жылғы 64.6%-дан 2050 жылы 59.6% - ға дейін қысқарады деп күтілуде..

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 18,6

млн.адамнан 2050 жылы 28,4 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Солтүстік Еуропада осы санаттағы

халық санының 9,8 млн.адамға немесе 1,5 есе (52.7% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың

жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 17.7% - дан 2050

жылы 24.1% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Солтүстік Еуропаның қала халқының саны 1950 жылдан 1.6 есе немесе 31,7 млн. адамға өсті: егер

1950 жылы ол 54,4 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 86,1 млн. адамды

құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 69.7% - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 82.2% - ды

құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 21.9% - ға немесе 18,8 млн.

адамға 104,9 млн. адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 89.2%-ға дейін өседі деп болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан 20.9% - ға немесе 4,9 млн.адамға қысқарды:

егер 1950 жылы ол 23,6 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 18,7 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 30.3% - ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы - 17.8% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050

жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының

саны 32.2% - ға немесе 6 млн. адамға қысқарады және 12,7 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі

10.8% - ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: СОЛТҮСТІК ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Солтүстік Европада туу саны шамамен 1,3 млн.адамды,

ал өлім саны тиісінше 887 мың адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі

жылына шамамен 408,6 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 1,2 млн.адам деңгейінде,

ал өлім-жітім саны тиісінше шамамен жыл сайын 963,1 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған

байланысты халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 285,7 мың адам деңгейіне дейін қысқарды. 2050

жылға қарай туу саны жылына орта есеппен 1,3 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп болжануда. Өлім

саны 1,2 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі

жылына шамамен 51,9 мың адамды құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Солтүстік Еуропада жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей

1950 жылы 33,6 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 41 жыл деңгейінде дейін өсті.

2050 жылға қарай медианалық жас тағы 2,9 жылға немесе 7,2% - ға өседі және 43,9 жыл шамасын

құрайды, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 7,8 жылға немесе 17,9% - ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ОҢТҮСТІК ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ОҢТҮСТІК ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ОҢТҮСТІК ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ОҢТҮСТІК ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ОҢТҮСТІК ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Оңтүстік Еуропа халқының саны 1950 жылы 109 млн. адамды құрады.

• 2018 жылға қарай Оңтүстік Еуропа халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 43 млн. адамға

немесе 39% - ға, жалпы саны 152 млн. адамға дейін өсті.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда халықтың қартаюымен және көші-қон

ағындарымен байланысты демографиялық үдерістер салдарынан 2050 жылға қарай Оңтүстік Еуропа

халқының саны 12 млн. адамға немесе 8% - ға, 140 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп

күтілуде..

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 1 млн.адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны 153

млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 1% өсімге сәйкес келеді. Төмен сценарийді

іске асыруда қысқарту шамамен 25 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 16% - ға жалпы деңгейі 127 млн.

адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Оңтүстік Еуропада жас топтар тұрғысынан халық санының әр түрлі бағыттағы динамикасы күтілуде.

Ең көп өсім (абсолюттік мәнде) 75-тен 79 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 4

млн.адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 68% құрауы мүмкін , сондай-ақ 80-ден 84 жасқа

дейінгі санатта, онда 3,5 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 73% - ға өсуі күтілуде. Ең

көп қысқарту (абсолюттік мәнде) 45-тен 49 жасқа дейінгі санатта күтіледі, онда ол шамамен 3,9 млн.

адам немесе 2018 жылмен салыстырғанда 33%, сондай-ақ 50-ден 54 жасқа дейінгі санатта 3,7 млн.

адам құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 32% - ға қысқартуға сәйкес келеді.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 21,6 млн.адамнан 2050 жылы 18,1 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Оңтүстік Еуропада осы санаттағы халық санының 3,5 млн.адамға немесе 16.1% - ға

қысқаруы күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың

үлесі 2018 жылғы 14.2% - дан 2050 жылы 12.9% - ға дейін қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ОҢТҮСТІК ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 100,2

млн.адамнан 2050 жылы 75,9 млн. адамға дейін азаяды. Осылайша, Оңтүстік Еуропада осы санаттағы

халық санының 24,4 млн.адамға немесе 24.3% - ға қысқаруы болжануда. Нәтижесінде халықтың

жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 66.0% - дан 2050 жылы

54.1% - ға дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 30

млн.адамнан 2050 жылы 46,1 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Оңтүстік Еуропада осы санаттағы

халық санының 16,1 млн.адамға немесе 1,5 есе (53.7% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың

жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 19.8% - дан 2050

жылы 32.9% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Оңтүстік Еуропаның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 2.2 есе немесе 58,4 млн. адамға өсті:

егер 1950 жылы ол 50,2 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 108,6 млн.

адамды құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 46.2% - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 71.5% -

ды құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 5.9% - ға немесе 6,4 млн.

адамға 115 млн. адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 82.1% - ға дейін өседі деп болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан 26.1% - ға немесе 15,3 млн.адамға қысқарды:

егер 1950 жылы ол 58,5 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 43,3 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 53.8% - ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы - 28.5% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050

жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының

саны 42% - ға немесе 18,2 млн. адамға қысқарады және 25,1 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның

үлесі 17.9% - ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ОҢТҮСТІК ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Оңтүстік Европада туу саны шамамен 2,4 млн.адамды,

ал өлім саны тиісінше 1,2 млн. адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 1,2 млн.адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 1,3 млн.адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 1,6 млн. адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 265,7 мың адамға теріс көрсеткішке дейін қысқарды. 2050 жылға

қарай туу саны жылына орташа 1,2 млн. адамға дейін қысқарады деп болжануда. Өлімнің саны 1,9

млн.адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 735 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Оңтүстік Еуропада жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей

1950 жылы 27,3 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 45,9 жылға дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас 5,4 жылға немесе 11,8% - ға өседі және 51,3 жыл шамасын құрайды, бұл

болжамды орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 15,3 жылға немесе 29,8% - ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: БАТЫС ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: БАТЫС ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: БАТЫС ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: БАТЫС ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: БАТЫС ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, 1950 жылы Батыс Еуропа халқының саны 142 млн. адамды құрады.

• 2018 жылға қарай Батыс Еуропа халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 52 млн. адамға немесе

37% - ға, жалпы саны 194 млн. адамға дейін өсті.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда Батыс Еуропа халқының саны 2050 жылға

қарай тағы 5 млн. адамға немесе 3% - ға, жалпы саны 199 млн. адамға дейін өседі деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 25 млн. адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны 219

млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 13% өсімге сәйкес келеді. Төмен сценарийді

іске асыруда қысқарту шамамен 13 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 7% - ға жалпы деңгейі 181 млн.

адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Батыс Еуропада жас топтар түрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең

көп өсім (абсолюттік мәнде) 80-нен 84 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 4,5

млн.адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 73% құрауы мүмкін, сондай-ақ 85-тен 89 жасқа

дейінгі санатта, онда 4,5 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 127% өсуі күтілуде. Ең көп

қысқарту (абсолюттік мәнде) 50-ден 54 жасқа дейінгі санатта күтіледі, онда ол шамамен 3,1 млн. адам

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 21% құрауы мүмкін, сондай-ақ 45-тен 49 жасқа дейінгі санатта 2

млн. адам құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 15% - ға қысқартуға сәйкес келеді.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 29,9 млн.адамнан 2050 жылы 29,2 млн. адамға дейін азаятын болады деп

күтілуде. Осылайша, Батыс Еуропада осы санаттағы халық санының 620,5 мың адамға немесе 2.1% -

ға қысқаруы күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың

үлесі бағалау бойынша 2018 жылы 15.4% - дан 2050 жылы 14.7% - ға дейін қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: БАТЫС ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 126,7

млн.адамнан 2050 жылы 115,6 млн. адамға дейін азаяды. Осылайша, Батыс Еуропада осы санаттағы

халық санының 11,2 млн.адамға немесе 8.8% - ға қысқаруы болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 65.3% - дан 2050 жылы 57.9% - ға

дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 37,5

млн.адамнан 2050 жылы 54,7 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Батыс Еуропада осы санаттағы

халық санының 17,2 млн.адамға немесе 46.0% - ға өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылғы 19.3% - дан 2050 жылы

27.4% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Батыс Еуропаның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 1.7 есе немесе 63 млн. адамға өсті: егер

1950 жылы ол 92 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 155 млн. адамды

құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі шамамен 64.6% құраса, 2018 жылы бұл мән 79.9% - ды

құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 12% - ға немесе 18,6 млн. адамға

173,6 млн. адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 87% - ға дейін өседі деп болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 22.6% - ға немесе 11,4 млн.адамға

қысқарды: егер 1950 жылы ол 50,5 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны

39,1 млн. адамды құрады. Оның жалпы халық санындағы үлесі 1950 жылы 35.4% - ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы - 20.1% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050

жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының

саны 33.8% - ға немесе 13,2 млн. адамға қысқарады және 25,9 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның

үлесі 13% - ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: БАТЫС ЕУРОПА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Батыс Еуропада туу саны шамамен 2,5 млн.адамды, ал

өлім саны тиісінше 1,7 млн. адамды құрады. Осылайша, халықтың табиғи өсімі 1950 жылы шамамен

жылына 836,3 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 2 млн.адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 1,9 млн. адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 43,7 мың адам деңгейіне дейін қысқарды. 2050 жылға қарай туу

саны жылына орта есеппен 1,9 млн.адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда. Өлім саны 2,4

млн.адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 497,5 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын болады.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Батыс Еуропада жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 34,4 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 44,2 жылға дейін өсті. 2050 жылға

қарай медианалық жас 3,1 жылға немесе 6,9% - ға өседі және 47,3 жыл шамасын құрайды деп

күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 11,2 жылға немесе 23,7% - ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ОҢТҮСТІК АМЕРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ОҢТҮСТІК АМЕРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ОҢТҮСТІК АМЕРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ОҢТҮСТІК АМЕРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ОҢТҮСТІК АМЕРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Оңтүстік Америка халқының саны 1950 жылы 169 млн. адамды құрады.

• 2018 жылға қарай Оңтүстік Америка халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 483 млн. адамға

немесе 3,9 есе (286% - ға), жалпы санына дейін 652 млн. адамға өсті.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыру кезінде Оңтүстік Америка халқының саны 2050

жылға қарай тағы 128 млн. адамға немесе 20% - ға, 780 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде..

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 221 млн. адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны 873

млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 34% өсімге сәйкес келеді. Төмен сценарийді

іске асыруда өсім шамамен 41 млн. адам деңгейінде күтілуде, бұл 6% - ға жалпы деңгейі 693 млн.

адамға дейін өсімге сәйкес келеді.

• Оңтүстік Америкада жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде.

Ең көп өсім (абсолюттік мәнде) 65-тен 69 жасқа дейінгі санатта күтіледі, онда ол шамамен 23,3

млн.адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 121% құрауы мүмкін, сондай-ақ 70-тен 74 жасқа

дейінгі санатта 22,6 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 166% - ға өсуі күтілуде. Ең көп

қысқарту (абсолюттік мәнде) 0-ден 4 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 10 млн. адам

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 19% құрауы мүмкін, сондай-ақ 5 жастан 9 жасқа дейінгі санатта

8,9 млн. адам құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 17% - ға қысқартуға сәйкес келеді.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 160 млн.адамнан 2050 жылы 132,8 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Оңтүстік Америкада осы санаттағы халық санының 27,3 млн.адамға немесе 17.0% - ға

қысқаруы күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың

үлесі 2018 жылы 24.5% - дан 2050 жылы 17.0% - ға дейін қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ОҢТҮСТІК АМЕРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 442,2

млн.адамнан 2050 жылы 504,7 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Оңтүстік Америкада бұл

санаттағы халық санының 62,5 млн.адамға немесе 14.1% - ға өсуі болжануда. Дегенмен, өзге жас

топтарының халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті

жастағы халықтың үлесі 2018 жылғы 67.8%-дан 2050 жылы 64.7% - ға дейін қысқарады деп күтілуде..

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 49,8

млн.адамнан 2050 жылы 142,4 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Оңтүстік Америкада бұл

санаттағы халық санының 92,6 млн. адамға немесе 2,9 есе (185.8% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде

халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылғы 7.6% - дан

2050 жылы 18.3% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Оңтүстік Американың қала халқының саны 1950 жылдан бастап 7.5 есе немесе 456,3 млн. адамға өсті:

егер 1950 жылы ол 69,8 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 526,1 млн.

адамды құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі шамамен 41.3% құраса, 2018 жылы бұл мән

80.7% - ды құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 30.2% - ға немесе 159

млн. адамға 685,1 млн. адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 87.8% - ға дейін өседі деп

болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан 1.3 есе немесе 26,8 млн.адамға өсті: егер 1950

жылы ол 99,2 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 126 млн. адамды

құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 58.7% - ды (орташа әлем бойынша -

70.4%), ал 2018 жылы - 19.3% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға

қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының саны

24.8% - ға немесе 31,2 млн. адамға және 94,8 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 12.2% - ға

дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ОҢТҮСТІК АМЕРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, Оңтүстік Американың туу саны 1950 жылы шамамен 7,7 млн.адамды,

ал өлім саны тиісінше 2,8 млн. адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 4,9 млн.адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 10,7 млн.адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 3,9 млн. адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 6,8 млн. адам деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға қарай туу саны

жылына орташа есеппен 8,7 млн.адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда. Өлім саны 6,6 млн.

адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 2,1 млн. адамды құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Оңтүстік Америкада жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей

1950 жылы 19,9 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 30,9 жылға дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 10,2 жылға немесе 32,9% - ға өседі және 41,1 жыл шамасын

құрайды деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 5,1 жылға немесе 12,4%

- ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: СОЛҮСТІК АМЕРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: СОЛҮСТІК АМЕРИКА
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: СОЛҮСТІК АМЕРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: СОЛҮСТІК АМЕРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: СОЛҮСТІК АМЕРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша 1950 жылы Солтүстік Америка халқының саны 173 млн. адамды құрады.

• 2018 жылға қарай Солтүстік Америка халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 191 млн. адамға

немесе 2,1 есе (110% - ға), жалпы саны 364 млн. адамға дейін өсті.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда Солтүстік Америка халқының саны 2050 жылға

қарай тағы 71 млн. адамға немесе 20% - ға, 435 млн. адамға дейін өседі деп күтілуде..

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 115 млн. адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны 479

млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 32% өсімге сәйкес келеді. Төмен сценарийді

іске асыруда өсім шамамен 28 млн. адам деңгейінде күтілуде, бұл 8% - ға жалпы деңгейі 392 млн.

адамға дейін өсімге сәйкес келеді.

• Солтүстік Америкадағы жас топтар тұрғысынан барлық жас топтарының халық санының динамикасы

күтілуде; ең көп (абсолюттік мәнде) өсім 80-нен 84 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен

8,9 млн. адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 130%, сондай-ақ 85-тен 89 жасқа дейінгі

санатта 8,2 млн. адам құрауы мүмкін немесе 2018 жылмен салыстырғанда 190% - ға өсім күтіледі..

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 67,5 млн.адамнан 2050 жылы 73,8 млн. адамға дейін артады деп күтілуде.

Осылайша, Солтүстік Америкада осы санаттағы халық санының 6,3 млн.адамға немесе 9.3% - ға өсуі

күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтарының халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы

санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі бағалау бойынша 2018 жылы 18.6%-дан 2050 жылы 17.0% -

ға дейін қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: СОЛҮСТІК АМЕРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 242,4

млн.адамнан 2050 жылы 267,8 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Солтүстік Америкада осы

санаттағы халық санының 25,4 млн.адамға немесе 10.5% - ға өсуі болжануда. Дегенмен, өзге жас

топтарының халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті

жастағы халықтың үлесі 2018 жылғы 66.6%-дан 2050 жылы 61.6% - ға дейін қысқарады деп күтілуде..

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 54

млн.адамнан 2050 жылы 93,1 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Солтүстік Америкада осы

санаттағы халық санының 39,1 млн.адамға немесе 1,7 есе (72.5% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде

халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 14.8% - дан

2050 жылы 21.4% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Солтүстік Американың қала халқының саны 1950 жылдан бастап 2.7 есе немесе 188,7 млн. адамға

өсті: егер 1950 жылы ол 110,3 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 299

млн.адамды құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі шамамен 63.9% құраса, 2018 жылы бұл

мән 82.2% - ды құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 29.3% - ға немесе

87,7 млн. адамға 386,7 млн. адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 89%-ға дейін өседі деп

болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан 1 есе немесе 2,6 млн.адамға өсті: егер 1950

жылы ол 62,3 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 64,9 млн. адамды

құрады. Оның жалпы халық санындағы үлесі 1950 жылы 36.1% - ды (орташа әлем бойынша - 70.4%),

ал 2018 жылы - 17.8% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай табиғи

демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының саны 26% - ға немесе

16,9 млн. адамға қысқарады және 48 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 11% - ға дейін

қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: СОЛҮСТІК АМЕРИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша 1950 жылы Солтүстік Американың туу саны шамамен 4,4

млн.адамды, ал өлім саны тиісінше 1,7 млн. адамды құрады. Осылайша, халықтың табиғи өсімі 1950

жылы шамамен жылына 2,7 млн. адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 4,5 млн.адам

деңгейінде, ал өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 3 млн. адам деңгейінде бағаланады. Осыған

байланысты халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 1,5 млн.адамға дейін қысқарды. 2050 жылға қарай

туу саны жылына орта есеппен 4,9 млн.адамға дейін өседі деп болжануда. Өлім саны 4,4 млн. адам

деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына шамамен

473,6 мың адамды құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Солтүстік Америкада жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей

1950 жылы 30 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 38,6 жылға дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас 3,8 жылға немесе 9,7% - ға өседі және 42,4 жыл шамасын құрайды деп

күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 6,3 жылға немесе 14,9% - ға артық.



187

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ОКЕАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ОКЕАНИЯ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ОКЕАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ОКЕАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ОКЕАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, 1950 жылы Мұхит халқының саны 12,6 млн. адамды құрады..

• 2018 жылға қарай Мұхит халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 28,7 млн. адамға немесе 3,3

есе (228% - ға), жалпы саны 41,3 млн. адамға дейін өсті..

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда Мұхит халқының саны 2050 жылға қарай тағы

15,8 млн. адамға немесе 38% - ға, 57,1 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 21,6 млн. адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны

62,9 млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 52% өсімге сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда өсім шамамен 10,3 млн. адам деңгейінде күтілуде, бұл 25% - ға жалпы

деңгейі 51,6 млн. адамға дейін өсімге сәйкес келеді.

• Мұхиттағы жас топтар тұрғысынан барлық жас топтары бойынша халық санының динамикасы

күтілуде; ең көп (абсолюттік мәнде) өсім 75-тен 79 жасқа дейінгі санатта күтіледі, онда ол шамамен 1,1

млн. адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 119%, сондай-ақ 40-тан 44 жасқа дейінгі санатта

1,1 млн. адам құрауы мүмкін немесе 2018 жылмен салыстырғанда 41% - ға өсім күтілуде.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 9,7 млн.адамнан 2050 жылы 11,4 млн. адамға дейін артады деп күтілуде.

Осылайша, Мұхит халқының осы санаттағы саны 1,7 млн.адамға немесе 18.0% - ға өседі деп күтілуде.

Дегенмен, өзге жас топтарының халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы

санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі бағалау бойынша 2018 жылы 23.5%-дан 2050 жылы 20.0% -

ға дейін қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ОКЕАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 26,7

млн.адамнан 2050 жылы 35,9 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Мұхитта бұл санаттағы халық

санының 9,1 млн.адамға немесе 34.1% - ға өсуі болжануда. Дегенмен, өзге жас топтарының халық

санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы халықтың

үлесі 2018 жылғы 64.8%-дан 2050 жылы 62.8% - ға дейін қысқарады деп күтілуде..

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 4,8 млн.

адамнан 2050 жылы 9,8 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Мұхитта бұл санаттағы халық санының 5

млн.адамға немесе 2 есе (103.4% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы санындағы

еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 11.7% - дан 2050 жылы 17.2% - ға дейін

ұлғаяды деп күтілуде.

• Мұхиттағы қала халқының саны 1950 жылдан 3.6 есе немесе 20,2 млн. адамға өсті: егер 1950 жылы ол

7,9 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 28,1 млн. адамды құрады. Егер 1950

жылы қала халқының үлесі 62.5% - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 68.2% - ды құрады. Бұл ретте 2050

жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 46.3% - ға немесе 13 млн. адамға 41,2 млн. адам

деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 72.1% - ға дейін өседі деп болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 2.8 есе немесе 8,4 млн.адамға өсті: егер

1950 жылы ол 4,7 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 13,1 млн. адамды

құрады. Оның жалпы халық санындағы үлесі 1950 жылы 37.5% - ды (орташа әлем бойынша - 70.4%),

ал 2018 жылы - 31.8% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай ауыл

тұрғындарының саны тағы 21.5% немесе 2,8 млн. адамға, 16 млн. адам деңгейіне дейін өседі, ал оның

үлесі 27.9% - ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ОКЕАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Мұхитта туу саны шамамен 368,9 мың адамды, ал өлім

саны тиісінше 158,6 мың адамды құрады. Осылайша, халықтың табиғи өсімі 1950 жылы шамамен

жылына 210,3 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 673 мың адам деңгейінде, ал өлім-

жітім саны, тиісінше, жыл сайын шамамен 276,4 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған

байланысты халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 396,6 мың адамға дейін өсті. 2050 жылға қарай туу

саны жылына орташа 760,9 мың адам деңгейіне дейін өседі деп болжануда. Өлім саны 465,1 мың

адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 295,8 мың адамды құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Мұхитта жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950 жылы

27,9 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 33,5 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға

қарай медианалық жас тағы 3,9 жылға немесе 11,8% - ға өседі және 37,4 жыл шамасын құрайды деп

күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 1,4 жылға немесе 3,7% - ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЕЛДЕР ТІЗБЕСІ ЖӘНЕ ТАЛДАУҒА ЕНГІЗУ СЕБЕБІ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ЕЛ ІРІ ЕЛ
ЕҢ КӨП ХАЛЫҚТЫҢ 

ӨСУІ

ЕҢ КӨП 

ҚЫСҚАРТУ
ІРІ ЭКОНОМИКА

ЕАЭО /

ТМД
ҚР ІРІ САУДА ӘРІПТЕСІ

ҚР-ДАҒЫ ІРІ 

ИМПОРТШЫ

ҚР-ДАҒЫ ІРІ 

ЭКСПОРТШЫ
КӨРШІ ЕЛ

1 ӘЗІРБАЙЖАН

2 АНГОЛА

3 АРМЕНИЯ

4 БАНГЛАДЕШ

5 БЕЛАРУСЬ

6 БОЛГАРИЯ

7 БРАЗИЛИЯ

8 БУРУНДИ

9 ҰЛЫОБРИТАНИЯ

10 ВЕНГРИЯ

11 ГЕРМАНИЯ

12 ЕГИПЕТ

13 ЗАМБИЯ

14 ҮНДІСТАН

15 ИНДОНЕЗИЯ

16 ИСПАНИЯ

17 ИТАЛИЯ

18 КАНАДА

19 ҚЫРҒЫЗСТАН

20 ҚЫТАЙ

21 КОНГО, Д.Р.

22 ЛАТВИЯ

23 ЛИТВА

24 МАЛИ

25 МЕКСИКА

26 МОЗАМБИК

27 МОЛДОВА

28 НИГЕР

29 НИГЕРИЯ

30 НИДЕРЛАНДЫ

31 ПӘКІСТАН

32 ПОЛЬША

33
КОРЕЯ 

РЕСПУБЛИКАСЫ

34 РЕССЕЙ

35 РУМЫНИЯ

36 СЕРБИЯ

37 СОМАЛИ

38 АҚШ

39 ТӘЖІКСТАН

40 ТАИЛАНД

41 ТАНЗАНИЯ

42 ТҮРКМЕНИЯ

43 ТҮРКИЯ

44 УГАНДА

45 ӨЗБЕКСТАН

46 УКРАИНА

47 ФРАНЦИЯ

48 ХОРВАТИЯ

49 ШВЕЙЦАРИЯ

50 ЭФИОПИЯ

51 ЖАПОНИЯ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ӘЗІРБАЙЖАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ӘЗІРБАЙЖАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

1990

2030 2050

2010

1990

ЕРЛЕР ӘЙЕЛДЕРЕРЛЕР ӘЙЕЛДЕР

1990

1990
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ӘЗІРБАЙЖАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ӘЗІРБАЙЖАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ӘЗІРБАЙЖАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Әзірбайжан халқының саны 1950 жылы 2,9 млн. адамды құрады және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 89-орында болды.

• 2018 жылға қарай Әзірбайжан халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 7 млн. адамға немесе 9,9

млн. адамның жалпы санына дейін 3,4 есе (241%-ға) өсті, алайда басқа мемлекеттердегі өсу қарқыны

одан да жоғары болғандықтан, рейтингтегі мемлекеттің позициясы өзгерген жоқ.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда Әзірбайжан халқының саны 2050 жылға қарай

тағы 1,1 млн.адамға немесе 11% - ға, 11 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Нәтижесінде, ел

2050 жылы халық саны бойынша әлемде 94-ші орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 2,5 млн. адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны

шамамен 12,4 млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 25% өсімге сәйкес келеді.

Төмен сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 0,1 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 1% - ға жалпы

деңгейі 9,8 млн. адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Әзірбайжанда жас топтар тұрғысынан халық санының әр түрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

өсім (абсолюттік мәнде) 65-тен 69 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 413,7 мың адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 167% құрауы мүмкін, сондай-ақ 60-тан 64 жасқа дейінгі санатта

389 мың адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 90% - ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту

(абсолюттік мәнде) 0-ден 4 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 240,4 мың адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 28%, сондай-ақ 25 жастан 29 жасқа дейінгі санатта 238,1 мың

адам құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 26% - ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ӘЗІРБАЙЖАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 2,3 млн.адамнан 2050 жылы 1,9 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Әзірбайжанда халықтың осы санатының саны 398,8 мың адамға немесе 17.2% - ға

қысқарады деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші

халықтың үлесі 2018 жылғы 23.3% - дан 2050 жылы 17.3% - ға дейін қысқарады.

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 7,1

млн.адамнан 2050 жылы 7,4 млн. адамға дейін шамалы ұлғаяды. Осылайша, Әзірбайжанда халықтың

осы санаты санының 306,6 мың адамға немесе 4.3% - ға өсуі болжануда. Дегенмен, өзге жас

топтарының халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті

жастағы халықтың үлесі 2018 жылғы 71.1%-дан 2050 жылы 66.7% - ға дейін қысқарады деп күтілуде..

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 555,3 мың

адамнан 2050 жылы 1 763 мың адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Әзірбайжанда осы санаттағы халық

санының 1,2 млн.адамға немесе 3,2 есе (217.4% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 5.6% - дан 2050 жылы 16.0%

- ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Әзірбайжанның қала халқының саны 1950 жылдан 4.1 есе немесе 4,2 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 1,3 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 5,5 млн.адамды құрады.

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 45.7% - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 55.7% - ды құрады. Бұл

ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 41.8% - ға немесе 2,3 млн. адамға 7,8 млн.

адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 71% - ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ӘЗІРБАЙЖАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 2.8 есе немесе 2,8 млн.адамға өсті: егер

1950 жылы ол 1,6 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 4,4 млн. адамды

құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 54.3% - ды (орташа әлем бойынша -

70.4%), ал 2018 жылы - 44.3% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға

қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының саны

27.1% - ға немесе 1,2 млн. адамға қысқарады және 3,2 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 29%

- ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, Әзірбайжанда 1950 жылы туу саны шамамен 124,5 мың адамды, ал

өлім саны тиісінше 44,2 мың адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 80,3 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 164,9 мың адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 68,4 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 96,5 мың адам деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға қарай туу саны

орта есеппен жылына 125,5 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда. Өлім саны 127,5

мың адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 2 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Әзірбайжанда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 21,7 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 32,4 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас 7,6 жылға немесе 23,6% - ға өседі және 40 жыл шамасын құрайды деп

күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 4 жылға немесе 9,9% - ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: АНГОЛА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: АНГОЛА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: АНГОЛА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: АНГОЛА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Ангола халқының саны 1950 жылда 4,5 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 68-орында болды.

• 2018 жылға қарай Ангола халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 26,3 млн. адамға немесе

жалпы саны 30,8 млн. адамға дейін 6,8 есе (584%-ға) өсті, нәтижесінде халық саны бойынша елдер

рейтингінде мемлекет 22 позицияға жоғары көтерілді, осылайша әлемде 46-орын алды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда Ангола халқының саны 2050 жылға қарай тағы

45,2 млн.адамға немесе 2,5 есе (147% - ға), 76 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде.

Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 25-ші орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 52,3 млн. адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны

83,1 млн.адамды құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 170% өсімге сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда өсім шамамен 38,5 млн. адам деңгейінде күтілуде, бұл 125% - ға жалпы

деңгейі 69,3 млн. адамға дейін өсімге сәйкес келеді.

• Анголада жас топтар тұрғысынан барлық жас тобындағы халық санының динамикасы күтілуде; ең көп

(абсолюттік мәнде) Өсім 0-ден 4 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 4,8 млн. адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 87%, сондай-ақ 5-тен 9 жасқа дейінгі санатта 4,7 млн. адам

құрауы мүмкін немесе 2018 жылмен салыстырғанда 99% - ға өсім күтіледі.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 14,3 млн.адамнан 2050 жылы 28,6 млн. адамға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

Осылайша, Анголада осы санаттағы халық санының 14,2 млн.адамға немесе 2 есе (99.1% - ға) өсуі

күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтарының халық санының айтарлықтай өсуіне байланысты халықтың

жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі бағалау бойынша 2018 жылы 46.6%-дан 2050 жылы

37.6% - ға дейін қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: АНГОЛА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 15,8

млн.адамнан 2050 жылы 44,7 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Анголада халықтың осы санаты

санының 29 млн.адамға немесе 2,8 есе (184.0% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 51.2% - дан 2050 жылы 58.8% - ға

дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 673,2 мың

адамнан 2050 жылы 2 743 мың адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Анголада халықтың осы санаты

санының 2,1 млн. адамға немесе 4,1 есе (307.5% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 2.2% - дан 2050 жылы 3.6% -

ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Ангола қаласы халқының саны 1950 жылдан бастап 58.5 есе немесе 19,8 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 344,5 мың адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 20,2 млн.адамды құрады.

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі шамамен 7.6% құраса, 2018 жылы бұл мән 65.5% - ды құрады.

Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 3 есе немесе 41 млн. адамға 61,1 млн.

адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 80.4% - ға дейін өседі деп болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан 2.5 есе немесе 6,4 млн.адамға өсті: егер 1950

жылы ол 4,2 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 10,6 млн. адамды

құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 92.4% - ды (орташа әлем бойынша -

70.4%), ал 2018 жылы - 34.5% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға

қарай ауыл тұрғындарының саны тағы 40.5% немесе 4,3 млн. адамға, 14,9 млн. адам деңгейіне дейін

өседі, ал оның үлесі 19.6% - ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6%

құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: АНГОЛА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша 1950 жылы Анголада туу саны шамамен 282,5 мың адамды, ал өлім

саны тиісінше 168,9 мың адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 113,6 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 1,2 млн.адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 254,3 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 993,6 мың адамға дейін өсті. 2050 жылға қарай туу саны жылына

орташа 2,2 млн.адамға дейін өседі деп болжануда. Өлім саны 423,3 мың адамға дейін өседі деп

күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына шамамен 1,7 млн. адамды құрайтын

болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Анголада жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950 жылы

19,8 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай туудың өсуі, бала өлімінің қысқаруы және денсаулық

сақтау жүйесінің жалпы дамуы салдарынан бұл көрсеткіш 16,8 жыл деңгейіне дейін қысқарды.

Дегенмен, 2050 жылға қарай өмір сүру ұзақтығының ұлғаюы салдарынан медианалық жас 4,3 жылға

немесе 25,7% - ға өседі және 21,1 жыл шамасын құрайды, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден

(36,1 жыл) 14,9 жылға немесе 70,6% - ға кем.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: АРМЕНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: АРМЕНИЯ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: АРМЕНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: АРМЕНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ
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ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: АРМЕНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Армения халқының саны 1950 жылы 1,4 млн. адамды құрады және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 121-орында болды.

• 2018 жылға қарай Армения халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 1,5 млн. адамға немесе 2,1

есе (107%-ға), жалпы саны 2,9 млн. адамға дейін өсті, алайда басқа мемлекеттердегі өсу қарқыны

одан да жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет нәтижесінде 16

позицияға төмен түсіп, осылайша әлемде 137-орынға ие болды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда халықтың қартаюымен және көші-қон

ағындарымен байланысты демографиялық үдерістер салдарынан 2050 жылға қарай Армения

халқының саны 0,2 млн.адамға немесе 7% - ға, 2,7 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп күтілуде.

Нәтижесінде 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 145-ші орын алады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 0,1 млн. адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны 3

млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 3% өсімге сәйкес келеді. Төмен сценарийді

іске асыруда қысқарту шамамен 0,5 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 17 % - ға жалпы деңгейі 2,4 млн.

адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Арменияда жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

өсім (абсолюттік мәнде) 65-тен 69 жасқа дейінгі санатта күтіледі, онда ол шамамен 80,4 мың адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 70% құрауы мүмкін, сондай-ақ 70-тен 74 жасқа дейінгі санатта,

онда 74,3 мың адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 110% өсуі күтіледі. Ең көп қысқарту

(абсолюттік мәнде) 25-29 жас аралығында күтілуде, онда ол шамамен 107,6 мың адамды немесе 2018

жылмен салыстырғанда 42%, сондай-ақ 30-дан 34 жасқа дейінгі санатта 96,6 мың адам құрауы мүмкін,

бұл 2018 жылмен салыстырғанда 37% - ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: АРМЕНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 589 мың адамнан 2050 жылы 399,3 мың адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Арменияда осы санаттағы халық санының 189,7 мың адамға немесе 32.2% - ға қысқаруы

күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі 2018

жылғы 20.1% - дан 2050 жылы 14.8% - ға дейін қысқарады.

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 2 млн.

адамнан 2050 жылы 1,7 млн. адамға дейін азаяды. Осылайша, Арменияда бұл санаттағы халық

санының 311,8 мың адамға немесе 15.3% - ға қысқаруы болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 69.4% - дан 2050 жылы 63.9% - ға

дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 309,2 мың

адамнан 2050 жылы 576,8 мың адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Арменияда бұл санаттағы халық

санының 267,5 мың адамға немесе 1,9 есе (86.5% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 10.5% - дан 2050 жылы

21.4% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Арменияның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 3.4 есе немесе 1,3 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 546 мың адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 1,9 млн.адамды құрады.

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі шамамен 40.3% құраса, 2018 жылы бұл мән 63.1% - ды құрады.

Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 8.2% - ға немесе 2 млн. адам деңгейіне

дейін 152,1 мың адамға өседі, ал оның үлесі 74.3% - ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: АРМЕНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан 1.3 есе немесе 273,8 мың адамға өсті: егер 1950

жылы ол 807,5 мың адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 1,1 млн.адамды

құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 59.7% - ды (орташа әлем бойынша -

70.4%), ал 2018 жылы - 36.9% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға

қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының саны

35.7% - ға немесе 386,1 мың адамға қысқарады және 695,2 мың адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі

25.7% - ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Арменияда туу саны шамамен 49,3 мың адамды, ал өлім

саны тиісінше 17,2 мың адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 32 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 37,7 мың адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 28,4 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 9,3 мың адамға дейін қысқарды. 2050 жылға қарай туу саны

жылына орташа 26,3 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда. Өлім саны 34,1 мың адам

деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына шамамен

7,9 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Арменияда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 22,4 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 35,7 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 9,8 жылға немесе 27,3% - ға өседі және 45,5 жыл шамасын

құрайды деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 9,4 жылға немесе 20,7%

- ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: БАНГЛАДЕШ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: БАНГЛАДЕШ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: БАНГЛАДЕШ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: БАНГЛАДЕШ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: БАНГЛАДЕШ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша Бангладеш халқының саны 1950 жылы 37,9 млн. адамды құрады және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 12-ші орында болды.

• 2018 жылға қарай Бангладеш халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 128,1 млн. адамға немесе

жалпы саны 166 млн. адамға дейін 4,4 есе (338% - ға) өсті, соның нәтижесінде халық саны бойынша

елдер рейтингінде мемлекет 4 позицияға жоғары көтерілді,осылайша әлемде 8-орын алды..

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда Бангладеш халқының саны 2050 жылға қарай

тағы 36 млн.адамға немесе 22% - ға, 202 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Нәтижесінде,

ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 8-ші орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда өсім 63 млн. адамды құрауы мүмкін, ал 2050 жылы жалпы саны 229

млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 38% өсімге сәйкес келеді. Төмен сценарийді

іске асыруда өсім шамамен 11 млн. адам деңгейінде күтілуде, бұл 7% - ға жалпы деңгейі 177 млн.

адамға дейін өсімге сәйкес келеді.

• Бангладеште жас топтар тұрғысынан халық санының әр түрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

өсім (абсолюттік мәнде) 60-тан 64 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 8,1 млн.адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 207% құрауы мүмкін, сондай-ақ 65-тен 69 жасқа дейінгі санатта

7,8 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 287% - ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту

(абсолюттік мәнде) 0-ден 4 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 4,1 млн. адамды немесе

2018 жылмен салыстырғанда 27%, сондай-ақ 10 жастан 14 жасқа дейінгі санатта 4 млн. адам құрауы

мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 25% - ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: БАНГЛАДЕШ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 46,3 млн.адамнан 2050 жылы 34,4 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Бангладеште осы санаттағы халық саны 11,9 млн.адамға немесе 25.7% - ға қысқарады

деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі

2018 жылғы 27.8% - дан 2050 жылы 17.0% - ға дейін қысқарады.

• Еңбекке қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 112,1

млн.адамнан 2050 жылы 137,3 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Бангладеште осы санаттағы

халық санының 25,2 млн.адамға немесе 22.5% - ға өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 67.4% - дан 2050 жылы 68.0% - ға

дейін артад ұлғаяды ы деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 7,9

млн.адамнан 2050 жылы 30,2 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Бангладеште осы санаттағы халық

санының 22,2 млн.адамға немесе 3,8 есе (280.2% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 4.8% - дан 2050 жылы 14.9%

- ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Бангладештің қала халқының саны 1950 жылдан бастап 37.6 есе немесе 59,3 млн. адамға өсті: егер

1950 жылы ол 1,6 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 60,9 млн. адамды

құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі шамамен 4.3% құраса, 2018 жылы бұл мән 36.6% - ды

құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 93.4% - ға немесе 56,9 млн.

адамға 117,8 млн. адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 58.4% - ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: БАНГЛАДЕШ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 2.9 есе немесе 69,2 млн.адамға өсті:

егер 1950 жылы ол 36,3 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 105,4 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 95.7% - ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы - 63.4% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050

жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының

саны 20.2% - ға немесе 21,3 млн-ға қысқарады және 84,1 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі

41.6% - ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, Бангладеште 1950 жылы туу саны шамамен 1,8 млн.адамды, ал өлім

саны тиісінше 993,5 мың адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 856,4 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 3,1 млн.адам деңгейінде, ал өлім

саны, тиісінше, жыл сайын шамамен 872,3 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 2,2 млн.адамға дейін өсті. 2050 жылға қарай туу саны орташа

есеппен жылына 2,2 млн.адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда. Өлім саны 1,5 млн. адамға

дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына шамамен 736,7 мың

адамды құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Бангладеште жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 19,3 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 27,5 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас 12,5 жылға немесе 45,3% - ға өседі және 40 жыл шамасын құрайды деп

күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 3,9 жылға немесе 9,8% - ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: БЕЛАРУСЬ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: БЕЛАРУСЬ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: БЕЛАРУСЬ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Беларусь халқының саны 1950 жылы 7,7 млн. адамды құрады және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 46-орында болды.

• 2018 жылға қарай Беларусь халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 1,8 млн. адамға немесе 9,5

млн. адамның жалпы санына дейін 23%-ға өсті, алайда басқа мемлекеттердегі өсу қарқыны одан да

жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет нәтижесінде 47 позицияға

төмен түсіп, осылайша әлемде 93-орын алды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда халықтың қартаюымен және көші-қон

ағындарымен байланысты демографиялық үдерістер салдарынан 2050 жылға қарай Беларусь

халқының саны 0,9 млн.адамға немесе 9% - ға, 8,6 млн. адамға дейін қысқарады деп күтілуде.

Нәтижесінде ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 108-ші орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 0 млн. адамға қысқарту күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны

шамамен 9,5 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 0% - ға қысқартуға сәйкес

келеді. Төмен сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 1,8 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 19% -

ға жалпы деңгейі 7,7 млн. адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Беларусьте жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

өсім (абсолюттік мәнде) 70-тен 74 жасқа дейінгі санатта күтіледі, онда ол шамамен 147,4 мың адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 46% құрауы мүмкін, сондай-ақ 75-тен 79 жасқа дейінгі санатта

140 мың адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 58% - ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту

(абсолюттік мәнде) 30-дан 34 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 222,9 мың адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 29%, сондай-ақ 50-ден 54 жасқа дейінгі санатта 220,7 мың адам

құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 34% - ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: БЕЛАРУСЬ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 1,6 млн.адамнан 2050 жылы 1,4 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Беларусьте осы санаттағы халық санының 187,7 мың адамға немесе 11.7% - ға қысқаруы

күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі 2018

жылы 17.0% - дан 2050 жылы 16.6% - ға дейін қысқарады..

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 6,5

млн. адамнан 2050 жылы 5,2 млн. адамға дейін азаяды. Осылайша, Беларусьте осы санаттағы халық

санының 1,3 млн.адамға немесе 19.9% - ға қысқаруы болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 69.1% - дан 2050 жылы 61.0% - ға

дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 1,3 млн.

адамнан 2050 жылы 1,9 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Беларусьте осы санаттағы халық

санының 604,2 мың адамға немесе 45.9% - ға өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылғы 13.9% - дан 2050 жылы

22.4% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Беларусь қала халқының саны 1950 жылдан бастап 3.7 есе немесе 5,4 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 2 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 7,4 млн. адамды құрады.

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі шамамен 26.2% құраса, 2018 жылы бұл мән 78.6% - ды құрады.

Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 1.9% - ға немесе 137,6 мың адамға 7,6

млн. адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 88.3% - ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: БЕЛАРУСЬ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан 64.6% - ға немесе 3,7 млн.адамға қысқарды:

егер 1950 жылы ол 5,7 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 2 млн. адамды

құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 73.8% - ды (орташа әлем бойынша -

70.4%), ал 2018 жылы - 21.4% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға

қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының саны

50.4% - ға немесе 1 млн. адамға қысқарады және 1 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 11.7% -

ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Беларусьте туу саны шамамен 178,9 мың адамды, ал

өлім саны тиісінше 100,2 мың адамды құрады. Осылайша, халықтың табиғи өсімі 1950 жылы

шамамен жылына 78,7 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 111 мың адам деңгейінде,

ал өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 127,1 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған

байланысты халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 16,1 мың адамға теріс көрсеткішке дейін қысқарды.

2050 жылға қарай туу саны жылына орташа есеппен 97,2 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп

болжануда. Өлім саны 124,9 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп күтілуде. Осылайша, 2050

жылы халықтың табиғи өсімі жылына шамамен 27,7 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын

болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Беларусьте жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 27,2 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 40,3 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 2,9 жылға немесе 7,2% - ға өседі және 43,2 жыл шамасын құрайды

деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 7,2 жылға немесе 16,6% - ға

артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: БОЛГАРИЯ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: БОЛГАРИЯ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: БОЛГАРИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Болгарияның халық саны 1950 жылы 7,3 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 50-орында болды.

• 2018 жылға қарай Болгария халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 0,3 млн. адамға немесе 7

млн. адамның жалпы санына дейін 4%-ға қысқарды, алайда басқа мемлекеттердегі өсу қарқыны одан

да жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет нәтижесінде 53

позицияға төмен түсіп, осылайша әлемде 103-орын алды..

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда халықтың қартаюымен және көші-қон

ағындарымен байланысты демографиялық үдерістер салдарынан 2050 жылға қарай Болгария

халқының саны 1,6 млн.адамға немесе 23% - ға, 5,4 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп

күтілуде. Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 126-орынға ие болады деп

күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 1 млн. адамға қысқарту күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны

шамамен 6 млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 14% - ға қысқартуға сәйкес келеді.

Төмен сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 2,1 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 30% - ға

жалпы деңгейі 4,9 млн. адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Болгарияда жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 75-тен 79 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 64,7 мың адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 24% құрауы мүмкін, сондай-ақ 80-ден 84 жасқа дейінгі санатта

36,5 мың адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 19% - ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту

(абсолюттік мәнде) 45-тен 49 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 225,7 мың адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 44%, сондай-ақ 40-тан 44 жасқа дейінгі санатта 216,1 мың адам

құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 40% - ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: БОЛГАРИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 1 млн.адамнан 2050 жылы 0,8 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Болгарияда халықтың осы санатының саны 233,4 мың адамға немесе 23.0% - ға

қысқарады деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші

халықтың үлесі, бағалау бойынша, басқа жас топтарында салыстырмалы өзгерістерге байланысты

айтарлықтай өзгермейді.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 4,6

млн.адамнан 2050 жылы 3,2 млн. адамға дейін азаяды. Осылайша, Болгарияда бұл санаттағы халық

санының 1,5 млн.адамға немесе 31.6% - ға қысқаруы болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 65.9% - дан 2050 жылы 58.4% - ға

дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 1,4 млн.

адамнан 2050 жылы 1,5 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Болгарияда осы санаттағы халық

санының 87,1 мың адамға немесе 6.3% - ға өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы санындағы

еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 19.7% - дан 2050 жылы 27.2% - ға дейін

ұлғаяды деп күтілуде.

• Болгарияның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 2.6 есе немесе 3,3 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 2 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 5,3 млн. адамды құрады.

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 27.6% - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 75% - ды құрады. Бұл

ретте 2050 жылға қарай демографиялық және көші-қон үдерістерінің салдарынан қала тұрғындарының

саны 12.7% - ға немесе 671,9 мың адамға 4,6 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады, ал оның үлесі

84.9% - ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: БОЛГАРИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 66.5% - ға немесе 3,5 млн.адамға

қысқарды: егер 1950 жылы ол 5,3 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 1,8

млн. адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 72.4% - ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы - 25% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050

жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының

саны 53.5% - ға немесе 941,1 мың адамға қысқарады және 817,5 мың адам деңгейіне жетеді, ал оның

үлесі 15.1% - ға дейін қысқарады деп болжануда , ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Болгарияда туу саны шамамен 157,8 мың адамды, ал

өлім саны тиісінше 75,5 мың адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 82,3 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 65,3 мың адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 107,9 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 42,6 мың адамға теріс көрсеткішке дейін қысқарды. 2050 жылға

қарай туу саны жылына орташа есеппен 52 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда.

Өлім саны 92,8 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың

табиғи өсімі жылына шамамен 40,8 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын болады деп

болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Болгарияда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 27,3 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 44,7 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 3,4 жылға немесе 7,6% - ға өседі және 48,1 жыл шамасын құрайды

деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 12 жылға немесе 25% - ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: БРАЗИЛИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: БРАЗИЛИЯ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: БРАЗИЛИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: БРАЗИЛИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: БРАЗИЛИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Бразилияның халық саны 1950 жылы 54 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 8-орында болды.

• 2018 жылға қарай Бразилия халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 157 млн. адамға немесе 211

млн. адамның жалпы санына дейін 3,9 ее (291 %-ға) көбейді, нәтижесінде халық саны бойынша елдер

рейтингінде мемлекет 3 позицияға көтеріліп, осылайша әлемде 5-орын алды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай Бразилия халқының саны 22

млн.адамға немесе 10 % - ға, 233 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Нәтижесінде, ел 2050

жылы халық саны бойынша әлемде 7-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 50 млн. адамға көбею күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен

261 млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 24 % - ға көбеюге сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 4 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 2 % - ға жалпы деңгейі

207 млн. адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Бразилияда жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 65-тен 69 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 8,2 млн адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 120 % құрауы мүмкін, сондай-ақ 70-тен 74 жасқа дейінгі санатта

7,8 млн.адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 164 % - ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту

(абсолюттік мәнде) 15-тен 19 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 4,6 млн. адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 27 %, сондай-ақ 20-дан 24 жасқа дейінгі санатта 4,5 млн. адам

құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 26 % - ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: БРАЗИЛИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 45 млн.адамнан 2050 жылы 34,2 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Бразилияда халықтың осы санатының саны 10,9 млн. адамға немесе 24,1 % - ға

қысқарады деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші

халықтың үлесі , бағалау бойынша, 2018 жылы 21,4 % 2050 жылы 14,7 % қысқарады деп күтілуде.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы

148,7 млн.адамнан 2050 жылы 148,3 млн. адамға дейін азаяды. Осылайша, Бразилияда бұл

санаттағы халық санының 1,5 млн.адамға немесе 0,2 % - ға қысқаруы болжануда. Нәтижесінде

халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 70,5 % - дан

2050 жылы 63,7 % - ға дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 17,2 млн.

адамнан 2050 жылы 50,2 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Бразилияда осы санаттағы халық

санының 33 млн адамға немесе 2,9 есе (192 % - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 8,1 % - дан 2050 жылы 21,6

% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Бразилияның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 9,4 есе немесе 163 млн. адамға өсті: егер

1950 жылы ол 19,5 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 182,5 млн. адамды

құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 36,2 % - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 86,6 % - ды

құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны 17,8 % - ға немесе 32,5 адамға 215,1

млн. адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 92,4 % - ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: БРАЗИЛИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 17,8 % - ға немесе 6,1 млн.адамға

қысқарды: егер 1950 жылы ол 34,5 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны

28,3 млн. адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 63,8 % - ды (орташа

әлем бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы – 13,4 % - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте

2050 жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл

тұрғындарының саны 37,8 % - ға немесе 10,7 млн. адамға қысқарады және 17,6 млн.адам деңгейіне

жетеді, ал оның үлесі 7,6 % - ға дейін қысқарады деп болжануда , ал орта есеппен әлемде ол 31.6%

құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Бразилияда туу саны шамамен 2,6 млн.адамды, ал өлім

саны тиісінше 904 мың адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 1,7 млн.адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 2,9 млн.адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 107,9 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 1,6 млн.адамға теріс көрсеткішке дейін қысқарды. 2050 жылға

қарай туу саны жылына орташа есеппен 2,2 млн.адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда.

Өлім саны 2,2 млн.адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи

өсімі жылына шамамен 9,2 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Бразилияда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 19,2 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 33,5 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 11,7 жылға немесе 34,9 % - ға өседі және 45,1 жыл шамасын

құрайды деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 9,1 жылға немесе 20,1 %

- ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: БУРУНДИ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: БУРУНДИ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: БУРУНДИ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Бурундиның халық саны 1950 жылы 2,3 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 102-орында болды.

• 2018 жылға қарай Бурунди халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 8,9 млн. адамға немесе 11,2

млн. адамның жалпы санына дейін 4,9 есе (387 %-ға) көбейді, нәтижесінде халық саны бойынша

елдер рейтингінде мемлекет 21 позицияға көтеріліп, осылайша әлемде 81-орын алды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай Бурунди халқының саны 14,6

млн.адамға немесе 2,3 есе (130 % - ға), 25,8 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде.

Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 68-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 16,9 млн. адамға көбею күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны

шамамен 28,1 млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 151 % - ға көбеюге сәйкес

келеді. Төмен сценарийді іске асыруда өсім шамамен 12,3 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 110 % - ға

жалпы деңгейі 23,5 млн. адамға дейін өсуіне сәйкес келеді.

• Бурундида жас топтар тұрғысынан барлық бағыттағы халық санының ұлғаюы күтілуде; ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 10-нан 14 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 1,5 млн адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 109 % құрауы мүмкін, сондай-ақ 5-тен 9 жасқа дейінгі санатта 1,5

млн.адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 86 % - ға өсуі күтілуде.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 5,1 млн.адамнан 2050 жылы 9,4 млн. адамға дейін өседі деп күтілуде.

Осылайша, Бурундиде халықтың осы санатының саны 4,3 млн адамға немесе 1,9 есе (85.6%-ға)

ұлғаяды деп күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтары халық санының едәуір өсуіне байланысты

халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші адамдардың үлесі 2018 жылы 45.1 %-дан 2050 жылы 36.4

%-ға дейін қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: БУРУНДИ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 5,9

млн.адамнан 2050 жылы 15,5 млн. адамға дейін көбейеді. Осылайша, Бурундиде бұл санаттағы халық

санының 9,6 млн.адамға немесе 2,6 (162,2%) өсу болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 52,6 % - дан 2050 жылы 60,0% - ға

дейін көбейеді деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 259

мың.адамнан 2050 жылы 910,6 мың адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Бурундиде осы санаттағы халық

санының 650,7 мың адамға немесе 3,5 есе (250,4% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде, халықтың

жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 2,3 % - дан 2050

жылы 3,5 % - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Бурундидің қала халқының саны 1950 жылдан бастап 36,6 есе немесе 1,4 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 40 мың адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 1,5 млн. адамды құрады.

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 1,7 % - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 13 % - ды құрады. Бұл

ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны 4,9 есе немесе 5,7 млн. адамға 7,2 млн. адам

деңгейіне дейін ұлғаяды, ал оның үлесі 27, 9 % - ға дейін өседі деп болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 4,3 есе немесе 7,5 млн.адамға ұлғайды:

егер 1950 жылы ол 2,3 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 9,8 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 98,3 % - ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы – 87 % - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050

жылға қарай ауыл тұрғындарының саны тағы 90,5 % - ға немесе 8,8 млн.адамға ұлғаяды және 18,6

млн. адам деңгейіне, ал оның үлесі 72,1 % - ға дейін қысқарады деп болжануда , ал орта есеппен

әлемде ол 31.6% құрайды.

•
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: БУРУНДИ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Бурундиде туу саны шамамен 119,6 мың адамды, ал өлім

саны тиісінше 61,1 мың адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 58,4 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 459,5 мың адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 115,5 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 344 мың адам деңгейіне дейін ұлғайды. 2050 жылға қарай туу

саны жылына орташа есеппен 706,1 мың адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп болжануда. Өлім саны

155,4 мың адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі

жылына шамамен 550,7 мың адам мөлшерді құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Бурундидегі жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 19,5 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш туудың өсуіне, нәресте өлімінің

қысқаруына және денсаулық сақтау жүйесінің жалпы дамуына байланысты 17,5 жыл деңгейіне дейін

қысқарды. 2050 жылға қарай медианалық жас тағы 4,5 жылға немесе 25,9 % - ға өседі және 22 жыл

шамасын құрайды деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 14 жылға

немесе 63,7 % - ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ҰЛЫБРИТАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ҰЛЫБРИТАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ҰЛЫБРИТАНИЯ
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ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ҰЛЫБРИТАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Ұлы Британияның халық саны 1950 жылы 50,6 млн. адамды құрады, және

осы көрсеткіш бойынша ел әлемде 9-орында болды.

• 2018 жылға қарай Ұлы Британия халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 16 млн. адамға немесе

66,6 млн. адамның жалпы санына дейін 32 %-ға ұлғайды, алайда басқа мемлекеттердегі өсу қарқыны

одан да жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет нәтижесінде 21

позицияға төмен түсіп, осылайша әлемде 21-орын алды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай Ұлы Британия халқының

саны 8,8 млн.адамға немесе 13 % - ға, 75,4 млн. адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп күтілуде.

Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 26-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 16,2 млн. адамға ұлғаю күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны

шамамен 8,2 млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 24 % - ға ұлғаюға сәйкес келеді.

Төмен сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 1,7 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 3 % - ға жалпы

деңгейі 68,3 млн. адамға дейін ұлғаюға сәйкес келеді.

• Ұлы Британияда жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең

көп (абсолюттік мәнде) өсім 80 мен 87 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 1,6

млн.адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 98 % құрауы мүмкін, сондай-ақ 85 тен 89 жасқа

дейінгі санатта 1,6 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 130 % - ға өсуі күтілуде. Ең көп

қысқарту (абсолюттік мәнде) 50 ден 54 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 371,7 мың

адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 8 %, сондай-ақ 45 тен 49 жасқа дейінгі санатта 250,9

мың адам құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 6% - ға қысқартуға сәйкес келеді.

•
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ҰЛЫБРИТАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 11,9 млн.адамнан 2050 жылы 12,2 млн. адамға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

Осылайша, Ұлы Британия халқының осы санатының саны 360,2 мың адамға немесе 3% - ға ұлғаяды

деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі,

бағалау бойынша, басқа жас топтарында салыстырмалы өзгерістерге байланысты айтарлықтай

өзгермейді. Сонымен қатар, басқа жастағы топтардың санының айтарлықтай ұлғаюына байланысты

халықтың жалпы санындағы 15 жасқа дейінгі халықтың үлесі 2018 жылғы 17,8% -дан 2050 жылға

қарай 16,2% -ға дейін төмендейді.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 43

млн.адамнан 2050 жылы 44,9 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Ұлы Британияда бұл санаттағы

халық санының 1,9 млн.адамға немесе 4,4% - ға ұлғаюы болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 64,5 % - дан 2050 жылы 59,5 % -

ға дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 11,7 млн.

адамнан 2050 жылы 18,3 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Ұлы Британияда осы санаттағы халық

санының 6,6 млн адамға немесе 61,6 есе (55,8% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 17,6 % - дан 2050 жылы 75%

- ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Ұлы Британияның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 1,4 есе немесе 15,5 млн. адамға өсті: егер

1950 жылы ол 40 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 55,5 млн. адамды

құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 79% - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 83,4% - ды

құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны 22,5% - ға немесе 12,5 адамға 68 млн.

адам деңгейіне дейін қысқарады, ал оның үлесі 84.9% - ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ҰЛЫБРИТАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 1 есе немесе 413,3 мың адамға ұлғайды;

егер 1950 жылы ол 10,6 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 11,1 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 21% - ды (орташа әлем бойынша

- 70.4%), ал 2018 жылы – 16,6 % - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға

қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының саны 33,3

% - ға немесе 3,7 млн. адамға қысқарады және 7,4 млн.адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 9,8 % - ға

дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 Ұлы Британияда туу саны шамамен 770,4 мың адамды, ал өлім

саны тиісінше 597,3 мың адамды құрады.Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 173,1 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 805,7 мың адам деңгейінде, ал

өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 598,3 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 207,4 мың адамға теріс көрсеткішке дейін қысқарды. 2050 жылға

қарай туу саны жылына орташа есеппен 46 мың адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп болжануда. Өлім

саны 771,5 мың адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі

жылына шамамен 40,8 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Ұлы Британияда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей

1950 жылы 34,9 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 40,8 жыл деңгейіне дейін өсті.

2050 жылға қарай медианалық жас тағы 3,2 жылға немесе 7,7 % - ға өседі және 43,9 жыл шамасын

құрайды деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 7,9 жылға немесе 17,9 %

- ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ВЕНГРИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ВЕНГРИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

1990

2030 2050

2010

1990

ЕРЛЕР ӘЙЕЛДЕРЕРЛЕР ӘЙЕЛДЕР

1990

1990



260

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ВЕНГРИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ВЕНГРИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ВЕНГРИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Венгрияның халық саны 1950 жылы 93 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 36-орында болды.

• 2018 жылға қарай Венгрия халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 0,4 млн. адамға немесе 9,7

млн. адамның жалпы санына дейін 4%-ға көбейді, алайда басқа мемлекеттердегі өсу қарқыны одан да

жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет нәтижесінде 55 позицияға

төмен түсіп, осылайша әлемде 91-орын алды..

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда халықтың қартаюымен және көші-қон

ағындарымен байланысты демографиялық үдерістер салдарынан 2050 жылға қарай Венгрия

халқының саны 1,4 млн.адамға немесе 14 % - ға, 8,3 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп

күтілуде. Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 109-орынға ие болады деп

күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 0,5 млн. адамға қысқарту күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны

шамамен 9,2 млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 5 % - ға қысқартуға сәйкес

келеді. Төмен сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 2,3 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 24 % -

ға жалпы деңгейі 7,4 млн. адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Венгриядағы жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 70 тен 74 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 166,5 мың адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 37 % құрауы мүмкін, сондай-ақ 75 тен 79 жасқа дейінгі санатта

152 мың адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 43% - ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту

(абсолюттік мәнде) 40 тан 44 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 324,6 мың адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 39 %, сондай-ақ 35 тен 39 жасқа дейінгі санатта 248 мың адам

құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 35 % - ға қысқартуға сәйкес келеді.

•
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ВЕНГРИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 1 млн.адамнан 2050 жылы 0,8 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Болгарияда халықтың осы санатының саны 233,4 мың адамға немесе 23.0% - ға

қысқарады деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші

халықтың үлесі, бағалау бойынша, басқа жас топтарында салыстырмалы өзгерістерге байланысты

айтарлықтай өзгермейді.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 4,6

млн.адамнан 2050 жылы 3,2 млн. адамға дейін азаяды. Осылайша, Венгрияда бұл санаттағы халық

санының 1,5 млн.адамға немесе 31.6% - ға қысқаруы болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 65.9% - дан 2050 жылы 58.4% - ға

дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 1,4 млн.

адамнан 2050 жылы 1,5 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Болгарияда осы санаттағы халық

санының 87,1 мың адамға немесе 6.3% - ға өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы санындағы

еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 19.7% - дан 2050 жылы 27.2% - ға дейін

ұлғаяды деп күтілуде.

• Венгрияның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 2.6 есе немесе 3,3 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 2 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 5,3 млн. адамды құрады.

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 27.6% - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 75% - ды құрады. Бұл

ретте 2050 жылға қарай демографиялық және көші-қон үдерістерінің салдарынан қала тұрғындарының

саны 12.7% - ға немесе 671,9 мың адамға 4,6 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады, ал оның үлесі

84.9% - ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ВЕНГРИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 36,7% - ға немесе 1,6 млн.адамға

қысқарды: егер 1950 жылы ол 4,4 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 2,8

млн. адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 47 - ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы – 28,6 % - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050

жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының

саны 45,8% - ға немесе 1,3 млн. адамға қысқарады және 1,5 млн.адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі

18,2 % - ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31,6 % құрайды.

• •БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Венгрияда туу саны шамамен 201,2 мың адамды, ал

өлім саны тиісінше 108 мың адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 125,8 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 87,3 мың адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 125,8 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың табиғи өсімі 2050 жылы 52,8 мың адамға теріс көрсеткішке дейін қысқарды деп күтілуде.

2050 жылға қарай туу саны жылына орташа есеппен 52 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп

болжануда. Өлім саны 92,8 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы

халықтың табиғи өсімі жылына шамамен 40,8 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын

болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Венгрияда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 30,1 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 43,4 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 5,1 жылға немесе 11,8 % - ға өседі және 48,5 жыл шамасын

құрайды деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 12,4 жылға немесе

25,6% - ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ГЕРМАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ГЕРМАНИЯ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ГЕРМАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ГЕРМАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Германияның халық саны 1950 жылы 70 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 60-орында болды.

• 2018 жылға қарай Германия халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 12,3 млн. адамға немесе

82,3 млн. адамның жалпы санына дейін 18%-ға ұлғайды, алайда басқа мемлекеттердегі өсу қарқыны

одан да жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет нәтижесінде 11

позицияға төмен түсіп, осылайша әлемде 17-орын алды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда халықтың қартаюымен және көші-қон

ағындарымен байланысты демографиялық үдерістер салдарынан 2050 жылға қарай Германия

халқының саны 3,1 млн.адамға немесе 4 % - ға, 79,2 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп

күтілуде. Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 24-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 4,5 млн. адамға қысқарту күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны

шамамен 86,6 млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 5% - ға ұлғаюға сәйкес келеді.

Төмен сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 10,3 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 13 % - ға

жалпы деңгейі 72 млн. адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Германияда жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 85 тен 89жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 2,1 млн. адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 143 % құрауы мүмкін, сондай-ақ 80-ден 84 жасқа дейінгі санатта

1,7 млн.адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 56 % - ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту

(абсолюттік мәнде) 50 ден 54 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 2,1 млн.адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 30 %, сондай-ақ 55 тен 59 жасқа дейінгі санатта 1,4 млн адам

құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 21 % - ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ГЕРМАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 10,8 млн.адамнан 2050 жылы 10,2 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Германияда халықтың осы санатының саны 546,3 мың адамға немесе 13,1% - ға

қысқарады деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші

халықтың үлесі, бағалау бойынша, 2018 жылы 13,1 % дан 2050 жылы 12,9 % қысқарады.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы

54,7 млн.адамнан 2050 жылы 45,8 млн. адамға дейін азаяды. Осылайша, Германияда бұл санаттағы

халық санының 8,9 млн.адамға немесе 16,3 % - ға қысқаруы болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 66,5 % - дан 2050 жылы 57,8 % -

ға дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 16,8 млн.

адамнан 2050 жылы 23,3 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше Германияда осы санаттағы халық

санының 6,4 млн.адамға немесе 38,2 % - ға өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы санындағы

еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 20,5% - дан 2050 жылы 29,4% - ға дейін

ұлғаяды деп күтілуде.

• Германияның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 1,3 есе немесе 16,1 млн. адамға өсті: егер

1950 жылы ол 47,5 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 63,6 млн. адамды

құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 67,9% - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 77,3% - ды

құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны 5 % - ға немесе 3,2 млн.адамға 66,8

млн. адам деңгейіне дейін ұлғаяды, ал оның үлесі 84,3% - ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ГЕРМАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 16,8% - ға немесе 3,8 млн.адамға

қысқарды: егер 1950 жылы ол 22,4 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны

18,7 млн. адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 32,1% - ды (орташа

әлем бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы – 22,7% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте

2050 жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл

тұрғындарының саны 33,5 % - ға немесе 6,3 млн.адамға қысқарады және 12,4 млн.адам деңгейіне

жетеді, ал оның үлесі 15,7% - ға дейін қысқарады деп болжануда , ал орта есеппен әлемде ол 31.6%

құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Германиядағы туу саны шамамен 1,1 млн.адамды, ал

өлім саны тиісінше 786,8 мың адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі

шамамен жылына 322,7 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 728 мың адам

деңгейінде, ал өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 931,5 мың адам деңгейінде бағаланады.

Осыған байланысты халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 203,5 мың адамға теріс көрсеткішке дейін

қысқарды. 2050 жылға қарай туу саны жылына орташа есеппен 674,3 мың адам деңгейіне дейін

қысқарады деп болжануда. Өлім саны 1,1 млн. адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп күтілуде.

Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына шамамен 406,1 мың адам мөлшеріндегі теріс

мөлшерді құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Германияда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 35,2 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 46,6 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 3,7 жылға немесе 8 % - ға өседі және 50,3 жыл шамасын құрайды

деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 14,3 жылға немесе 28,3 % - ға

артық.

•
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ЕГИПЕТ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ЕГИПЕТ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ЕГИПЕТ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 



275

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ЕГИПЕТ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ЕГИПЕТ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Мысырдың халық саны 1950 жылы 20,7 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 21-орында болды.

• 2018 жылға қарай Мысыр халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 78,7 млн. адамға немесе 4,8

есе 99,4 млн. адамның жалпы санына дейін( 380%-ға) ұлғайды, алайда басқа мемлекеттердегі өсу

қарқыны одан да жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет

нәтижесінде 7 позицияға көтеріліп, осылайша әлемде 14-орын алды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда халықтың қартаюымен және көші-қон

ағындарымен байланысты демографиялық үдерістер салдарынан 2050 жылға қарай Мысыр халқының

саны 53,6 млн.адамға немесе 54% - ға, 153 млн. адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп күтілуде.

Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 12-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 71,6. адамға өсу күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен

171млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 72 % - ға өсуге сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 37,6 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 38 % - ға жалпы

деңгейі 137 млн. адамға дейін өсуге сәйкес келеді.

• Мысырда жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 36-тен 39 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 4,7 млн. адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 68% құрауы мүмкін, сондай-ақ 60 тан 64 жасқа дейінгі санатта

4,7 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 169 % - ға өсуі күтілуде.

• (Ең көп қысқарту (абсолюттік мәнде) 45-тен 49 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 225,7

мың адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 44%, сондай-ақ 40-тан 44 жасқа дейінгі санатта

216,1 мың адам құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 40% - ға қысқартуға сәйкес келеді.)
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ЕГИПЕТ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 

2050 жылға қарай 2018 жылы 13,1 млн.адамнан 2050 жылы 39 млн. адамға дейін ұлғаяды деп

күтілуде. Осылайша, Мысыр халқының осы санатының саны 5,9 млн. адамға немесе 17,9 0% - ға

өседі деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші

халықтың үлесі, бағалау бойынша, 33.3% 2018 жылы бастап 25.4% 2050 жылы қысқарады.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 

жылы 4,7 млн.адамнан 2050 жылы 99,5 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Мысырда бұл

санаттағы халық санының 38 млн.адамға немесе 1,6 есе (61,7% - ға) ұлғаюы болжануда. 

Нәтижесінде халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 

жылы 61,9 % - дан 2050 жылы 64,8% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде. 

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 1,4 

млн. адамнан 2050 жылы 14,9 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Мысырда осы санаттағы

халық санының 10,2 млн. адамға немесе 3,1 есе (214,9% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде

халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы

19.74,8 % - дан 2050 жылы 9,7 % - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Мысырдың қала халқының саны 1950 жылдан бастап 6,4 есе немесе 35,8 млн. адамға өсті: егер

1950 жылы ол 35,8 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 42,4 млн. 

адамды құрады.  Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 31,9 % - ды құраса, 2018 жылы бұл мән

42,7 % - ды құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны 2 есе немесе 42,9 

млн. Адамға 85,3 адам деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 55,6 % - ға дейін өседі деп

болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ЕГИПЕТ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 4 есе, немесе 42,8 млн.адамға

көбейді: егер 1950 жылы ол 14,1 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны  

56,9 млн. адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 68,1 % - ды

(орташа әлем бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы – 57,3 % - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) 

құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай ауыл тұрғындарының саны 19,6 % - ға немесе 11,2 млн 

адамға ұлғаяды және 68,1 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 44,4% - ға дейін қысқарады

деп болжануда , ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Мысырдағы туу саны шамамен 1,1 млн адамды, ал 

өлім саны тиісінше 565,9 мың адамды құрады.  Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі

шамамен жылына 572 мың адамды құрады.  2018 жылы туу саны шамамен 2,5 млн адам

деңгейінде, ал өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 573,6 мың адам деңгейінде бағаланады.  

Осыған байланысты халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 1,9 млн адамға дейін ұлғайды. 2050 

жылға қарай туу саны жылына орташа есеппен 2,6 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп

болжануда.  Өлім саны 1 млн адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы

халықтың табиғи өсімі жылына шамамен 40,8 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын

болады деп болжануда.   

• Халықтың медианалық жасы, яғни Мысырда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950 

жылы 20,6 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 25,3 жыл деңгейіне дейін өсті. 

2050 жылға қарай медианалық жас тағы 5,9 жылға немесе 23 % - ға өседі және 31,2 жыл шамасын

құрайды деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 4,8  жылға немесе

15,4% - ға артық. 



279

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ЗАМБИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ЗАМБИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ЗАМБИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ЗАМБИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ЗАМБИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Замбия халық саны 1950 жылы 2,3 млн. адамды құрады, және осы көрсеткіш

бойынша ел әлемде 101-орында болды.

• 2018 жылға қарай Замбия халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 15,3 млн. адамға немесе 7,7

есе адамның жалпы санына дейін (665%-ға) ұлғайды, алайда басқа мемлекеттердегі өсу қарқыны

одан да жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет нәтижесінде 36

позицияға көтеріліп, осылайша әлемде 65-орын алды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда халықтың қартаюымен және көші-қон

ағындарымен байланысты демографиялық үдерістер салдарынан 2050 жылға қарай Замбия

халқының саны 23,4 млн.адамға немесе 2,3 есе (133% - ға) 23 млн адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп

күтілуде. Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 54-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 27,5 . адамға өсу күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен 45,1

млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 156 % - ға өсуге сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 19,5 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 111 % - ға жалпы

деңгейі 37,1 млн. адамға дейін өсуге сәйкес келеді.

• Замбияда жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 0 –ден 4 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 2,4 млн. адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 80% құрауы мүмкін, сондай-ақ 5-тен 9 жасқа дейінгі санатта 2,3

млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 91 % - ға өсуі күтілуде.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 7,8 млн.адамнан 2050 жылы 14,8 млн. адамға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

Осылайша, Замбия халқының осы санатының саны 6,9 млн. адамға немесе 1,9 есе (88% - ға) өседі

деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі,

бағалау бойынша, 44,5% 2018 жылы бастап 36,0 % 2050 жылы қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ЗАМБИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 9,4

млн.адамнан 2050 жылы 1630 мың. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Замбияда бұл санаттағы халық

санының 15,2 млн.адамға немесе 2,6 есе (162,2% - ға) ұлғаюы болжануда. Нәтижесінде халықтың

жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 53,3 % - дан 2050 жылы

60,0% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 398,2 мың

. адамнан 2050 жылы 14,9 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Замбияда осы санаттағы халық

санының 1,2 млн. адамға немесе 4,1 есе (309,2% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 2,3 % - дан 2050 жылы 4,0 %

- ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Замбияның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 28,8 есе немесе 7,4 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 265,7 мың адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 7,7 млн. адамды құрады.

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 11,5 % - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 43,5 % - ды құрады. Бұл

ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны 3,3 есе немесе 17,9 млн. адамға 25,6 адам

деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 62,4 % - ға дейін өседі деп болжануда.



285

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ЗАМБИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 4,9 есе, немесе 7,9 млн.адамға көбейді:

егер 1950 жылы ол 2 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 9,9 млн. адамды

құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 88,5 % - ды (орташа әлем бойынша -

70.4%), ал 2018 жылы – 56,5 % - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға

қарай ауыл тұрғындарының саны 55,1 % - ға немесе 5,5 млн адамға ұлғаяды және 15,4 млн. адам

деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 37,6 % - ға дейін қысқарады деп болжануда , ал орта есеппен әлемде

ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Замбиядағы туу саны шамамен 119,1 мың адамды, ал

өлім саны тиісінше 54,2 мың адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 64,8 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 655,7 мың адам деңгейінде, ал

өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 132 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 5237,7 мың адамға дейін ұлғайды. 2050 жылға қарай туу саны

жылына орташа есеппен 1,1 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп болжануда. Өлім саны 194,3 мың

адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 901,8 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Замбиядаы жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 17,5 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 17,7 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 4,4 жылға немесе 24,8 % - ға өседі және 22,1 жыл шамасын

құрайды деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 13,9 жылға немесе

15,4% - ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ҮНДІСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ҮНДІСТАН
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ҮНДІСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ҮНДІСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ҮНДІСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Үндістанның халық саны 1950 жылы 376 млн. адамды құрады, және осы 

көрсеткіш бойынша ел әлемде 2-орында болды.

• 2018 жылға қарай Үндістан халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 978 млн. адамға немесе 1 

354 млн. адамның жалпы санына дейін 3,6 есе (260 %-ға) өсті, алайда басқа мемлекеттердегі өсу

қарқыны одан да жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет позициясы 

өзгермеді.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай Үндістан халқының саны тағы 

306 млн.адамға немесе 23% - ға, 1 659 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Нәтижесінде, ел 

2050 жылы халық саны бойынша әлемде 1-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 509 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен

1 863 млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 38% - ға өсімге сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда өсім шамамен 114 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 8% - ға жалпы деңгейі 1 

468 млн. адамға дейін өсімге сәйкес келеді.

• Үндістанда жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде.  Ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 60-тен 64 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 47,6 млн. адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 102% құрауы мүмкін, сондай-ақ 55-ден 59 жасқа дейінгі санатта

47,5 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 84% - ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту

(абсолюттік мәнде) 10-тен 14 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 19,6 млн. адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 15%, сондай-ақ 5-тан 9 жасқа дейінгі санатта 19,5 млн. адам

құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 16% - ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ҮНДІСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050 

жылға қарай 2018 жылы 370,9 млн.адамнан 2050 жылы 312,9 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде. 

Осылайша, Үндістанда халықтың осы санатының саны 58,1 млн. адамға немесе 15.7% - ға қысқарады 

деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі, 

бағалау бойынша, 2018 жылы 27.4 %-дан 2050 жылы 18,9 %-ға дейін қысқарады.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 

907,6 млн.адамнан 2050 жылы 1141 млн. адамға дейін өседі. Осылайша, Үндістанда бұл санаттағы 

халық санының 233,1 млн.адамға немесе 25,7% - ға өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы 

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 67.0% - дан 2050 жылы 68.8% - ға 

дейін өседі деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 75,5 млн. 

адамнан 2050 жылы 205,5 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Үндістанда осы санаттағы халық 

санының 129,9 млн. адамға немесе 2,7 есе (172% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы 

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 5,6% - дан 2050 жылы 12,4% 

- ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Үндістанның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 7.2 есе немесе 396,6 млн. адамға өсті: егер 

1950 жылы ол 64,1 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 460,8 млн. адамды 

құрады.  Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 17% - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 34% - ды құрады. 

Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 90.2% - ға немесе 415,8 млн. адамға 

876,6 млн. адам деңгейіне дейін ұлғаяды, ал оның үлесі 52.8% - ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ҮНДІСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 2,9 есе немесе 581,1 млн.адамға өсті: 

егер 1950 жылы ол 312,2 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 893,3 млн. 

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 83% - ды (орташа әлем бойынша 

- 70.4%), ал 2018 жылы - 66% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға 

қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының саны 

12.4% - ға немесе 110,9 млн. адамға қысқарады және 782,4 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 

47,2% - ға дейін қысқарады деп болжануда , ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Үндістанда туу саны шамамен 17,1 млн. адамды, ал өлім 

саны тиісінше 10,5 млн. адамды құрады.  Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен 

жылына 6,6 млн. адамды құрады.  2018 жылы туу саны шамамен 25,5 млн. адам деңгейінде, ал өлім 

саны тиісінше жыл сайын шамамен 9,9 млн. адам деңгейінде бағаланады.  Осыған байланысты 

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 15,3 млн.адам деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға қарай туу саны 

жылына орташа есеппен 20,6 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда.  Өлім саны 15,7 

млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына 

шамамен 4,9 млн. адам мөлшерін құрайтын болады деп болжануда.   

• Халықтың медианалық жасы, яғни Үндістанда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950 

жылы 21,3 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 28,2 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050 

жылға қарай медианалық жас тағы 9,2 жылға немесе 32,6% - ға өседі және 37,5 жыл шамасын 

құрайды деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 1,4 жылға немесе 3,8% -

ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ИНДОНЕЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ИНДОНЕЗИЯ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ИНДОНЕЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ИНДОНЕЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ИНДОНЕЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Индонезияның халық саны 1950 жылы 69,5 млн. адамды құрады, және осы 

көрсеткіш бойынша ел әлемде 7-орында болды.

• 2018 жылға қарай Индонезия халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 197,5 млн. адамға немесе 

267 млн. адамның жалпы санына дейін 3,8 есе (284 %-ға) өсті, нәтижесінде халық саны бойынша 

елдер рейтингінде мемлекет 3 позицияға жоғары көтеріліп, осылайша әлемде 4-орынға ие болды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай Индонезия халқының саны 

тағы 55 млн.адамға немесе 21% - ға, 322 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Нәтижесінде, 

ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 5-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 94 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен 

361 млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 35% - ға өсімге сәйкес келеді. Төмен 

сценарийді іске асыруда өсім шамамен 17 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 6% - ға жалпы деңгейі 284 

млн. адамға дейін өсімге сәйкес келеді.

• Индонезияда жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде.  Ең көп 

(абсолюттік мәнде) өсім 65-тен 69 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 9,7 млн. адамды 

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 160% құрауы мүмкін, сондай-ақ 70-ден 74 жасқа дейінгі санатта 

8,4 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 212% - ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту 

(абсолюттік мәнде) 0-тен 4 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 3,6 млн. адамды немесе 

2018 жылмен салыстырғанда 15%, сондай-ақ 5-тан 9 жасқа дейінгі санатта  2,7 млн. адам құрауы 

мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 11% - ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ИНДОНЕЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050 

жылға қарай 2018 жылы 72,1 млн.адамнан 2050 жылы 64 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде. 

Осылайша, Индонезияда халықтың осы санатының саны 8 млн. адамға немесе 11.1% - ға қысқарады 

деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі, 

бағалау бойынша, 2018 жылы 27.0 %-дан 2050 жылы 19,9 %-ға дейін қысқарады.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 

181,6 млн.адамнан 2050 жылы 216,6 млн. адамға дейін өседі. Осылайша, Индонезияда бұл санаттағы 

халық санының 35 млн.адамға немесе 19.3% - ға өсуі болжануда. Дегенмен, өзге жас топтарының 

халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы 

адамдардың үлесі 2018 жылы 68.1%-дан 2050 жылы 67.4% - ға дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 13,1 млн. 

адамнан 2050 жылы 40,9 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Индонезияда осы санаттағы халық 

санының 27,8 млн. адамға немесе 3,1 есе (211.7% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы 

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 4.9% - дан 2050 жылы 12,7% 

- ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Индонезияның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 17,1 есе немесе 139 млн. адамға өсті: егер 

1950 жылы ол 8,6 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 147,6 млн. адамды 

құрады.  Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 12.4% - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 55.3% - ды 

құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 58.6% - ға немесе 86,5 млн. 

адамға 234,1 млн. адам деңгейіне дейін ұлғаяды, ал оның үлесі 72.8% - ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ИНДОНЕЗИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 2 есе немесе 58,3 млн.адамға өсті: егер 

1950 жылы ол 60,9 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 119,2 млн. 

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 87.6% - ды (орташа әлем 

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы – 44.7% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 

жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының 

саны 26.6% - ға немесе 31,7 млн. адамға қысқарады және 87,4 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның 

үлесі 27,2% - ға дейін қысқарады деп болжануда , ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Индонезияда туу саны шамамен 3,1 млн. адамды, ал 

өлім саны тиісінше 1,6 млн. адамды құрады.  Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен 

жылына 1,6 млн. адамды құрады.  2018 жылы туу саны шамамен 4,9 млн. адам деңгейінде, ал өлім 

саны тиісінше жыл сайын шамамен 1,9 млн. адам деңгейінде бағаланады.  Осыған байланысты 

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 3 млн.адам деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға қарай туу саны 

жылына орташа есеппен 4,2 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда.  Өлім саны 3,3 

млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына 

шамамен 903,7 мың адам мөлшерін құрайтын болады деп болжануда.   

• Халықтың медианалық жасы, яғни Индонезияда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950 

жылы 20 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 29,3 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050 

жылға қарай медианалық жас тағы 7,3 жылға немесе 24,9% - ға өседі және 36,6 жыл шамасын 

құрайды деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 0,6 жылға немесе 1,5% -

ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ИСПАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ИСПАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Испанияның халық саны 1950 жылы 28,1 млн. адамды құрады, және осы 

көрсеткіш бойынша ел әлемде 16-орында болды.

• 2018 жылға қарай Испания халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 18,3 млн. адамға немесе 

46,4 млн. адамның жалпы санына дейін 65 %-ға өсті, алайда басқа мемлекеттердегі өсу қарқыны одан 

да жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет 14 позицияға  төмен 

түсіп, осылайша әлемде 30-орын алды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда халықтың қартаюымен және көші-қон 

ағындарымен байланысты демографиялық үдерістер салдарынан 2050 жылға қарай Испания 

халқының саны 2 млн.адамға немесе 4% - ға, 44,4 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп күтілуде. 

Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 47-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 2,1 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен 

48,5 млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 5% - ға өсімге сәйкес келеді. Төмен 

сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 6 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 13% - ға жалпы деңгейі 

40,4 млн. адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Испанияда жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде.  Ең көп 

(абсолюттік мәнде) өсім 75-тен 79 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 1,7 млн. адамды 

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 99% құрауы мүмкін, сондай-ақ 80-ден 84 жасқа дейінгі санатта 

1,4 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 105% - ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту 

(абсолюттік мәнде) 45-тен 49 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 1,3 млн. адамды 

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 35%, сондай-ақ 50-тан 54 жасқа дейінгі санатта  1,3 млн. адам 

құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 37% - ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ИСПАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050 

жылға қарай 2018 жылы 6,8 млн.адамнан 2050 жылы 5,6 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде. 

Осылайша, Испанияда халықтың осы санатының саны 1,1 млн. адамға немесе 16.9% - ға қысқарады 

деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі, 

бағалау бойынша, 2018 жылы 27.4 %-дан 2050 жылы 18,9 %-ға дейін қысқарады.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 

907,6 млн.адамнан 2050 жылы 1141 млн. адамға дейін өседі. Осылайша, Үндістанда бұл санаттағы 

халық санының 233,1 млн.адамға немесе 25,7% - ға өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы 

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 66,8% - дан 2050 жылы 52,2% - ға 

дейін азаяды деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 8,6 млн. 

адамнан 2050 жылы 15,6 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Испанияда осы санаттағы халық 

санының  6,9 млн. адамға немесе 1,8 есе (80.1% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы 

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 18.6% - дан 2050 жылы 

35.1% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Испанияның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 2.6 есе немесе 22,7 млн. адамға өсті: егер 1950 

жылы ол 14,6 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 37,3 млн. адамды құрады.  

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 51,7% - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 80,3% - ды құрады. Бұл 

ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 4.8% - ға немесе 1,8 млн. адамға 39,1 млн. 

адам деңгейіне дейін ұлғаяды, ал оның үлесі 88% - ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ИСПАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 32.3 %-ға немесе 4,4 млн.адамға 

азайды: егер 1950 жылы ол 13,5 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 9,1 

млн. адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 48,1% - ды (орташа әлем 

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы – 19,7% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 

жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының 

саны 41,7% - ға немесе 3,8 млн. адамға қысқарады және 5,3 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның 

үлесі 12% - ға дейін қысқарады деп болжануда , ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Испанияда туу саны шамамен 588,2 мың адамды, ал 

өлім саны тиісінше 290 мың адамды құрады.  Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен 

жылына 298,2 мың адамды құрады.  2018 жылы туу саны шамамен 396,3 мың адам деңгейінде, ал 

өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 424 мың адам деңгейінде бағаланады.  Осыған байланысты 

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 27,7 мың адамға теріс көрсеткішке дейін қысқарды. 2050 жылға 

қарай туу саны жылына орташа есеппен 366,3 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда.  

Өлім саны 573,3 мың адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың 

табиғи өсімі жылына шамамен 207 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын болады деп 

болжануда.    

• Халықтың медианалық жасы, яғни Испанияда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950 

жылы 27,5 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 45,5 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050 

жылға қарай медианалық жас тағы 6,7 жылға немесе 14,8% - ға өседі және 52,3 жыл шамасын 

құрайды деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 16,2 жылға немесе 31% -

ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ИТАЛИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 



308

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ИТАЛИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

1990

2030 2050

2010

1990

ЕРЛЕР ӘЙЕЛДЕРЕРЛЕР ӘЙЕЛДЕР

1990

1990



309

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ИТАЛИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 



310

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ИТАЛИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ



311

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ИТАЛИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Италияның халық саны 1950 жылы 46,6 млн. адамды құрады, және осы 

көрсеткіш бойынша ел әлемде 10-орында болды.

• 2018 жылға қарай Италия халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 12,7 млн. адамға немесе 59,3 

млн. адамның жалпы санына дейін 27 %-ға өсті, алайда басқа мемлекеттердегі өсу қарқыны одан да 

жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет 13 позицияға  төмен түсіп, 

осылайша әлемде 23-орын алды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда халықтың қартаюымен және көші-қон 

ағындарымен байланысты демографиялық үдерістер салдарынан 2050 жылға қарай Италия халқының 

саны 4,2 млн.адамға немесе 7% - ға, 55,1 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп күтілуде. 

Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 36-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 0,8 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен 

60,1 млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 1% - ға өсімге сәйкес келеді. Төмен 

сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 9 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 15% - ға жалпы деңгейі 

50,3 млн. адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Италияда жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде.  Ең көп 

(абсолюттік мәнде) өсім 80-тен 84 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 1,4 млн. адамды 

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 64% құрауы мүмкін, сондай-ақ 75-ден 79 жасқа дейінгі санатта 

1,4 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 52% - ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту 

(абсолюттік мәнде) 50-тен 54 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 1,7 млн. адамды 

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 36%, сондай-ақ 45-тан 49 жасқа дейінгі санатта  1,6 млн. адам 

құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 34% - ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ИТАЛИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050 

жылға қарай 2018 жылы 8 млн.адамнан 2050 жылы 7,2 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде. 

Осылайша, Италияда халықтың осы санатының саны 755 мың адамға немесе 9.5% - ға қысқарады деп 

күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі, 

бағалау бойынша, 2018 жылы 13.4 %-дан 2050 жылы 13.1 %-ға дейін қысқарады.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 

38,2 млн.адамнан 2050 жылы 29,4 млн. адамға дейін өседі. Осылайша, Италияда бұл санаттағы халық 

санының 8,8 млн.адамға немесе 23.0% - ға өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 

еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 64.5%-дан 2050 жылы 53.4% - ға дейін 

қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 13,1 млн. 

адамнан 2050 жылы 18,4 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Италияда осы санаттағы халық 

санының 5,3 млн. адамға немесе 40.7% - ға өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 

еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 22.1% - дан 2050 жылы 33.5% - ға дейін 

ұлғаяды деп күтілуде.

• Италияның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 1.7 есе немесе 16,6 млн. адамға өсті: егер 1950 

жылы ол 25,2 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 41,8 млн. адамды құрады.  

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 54.1% - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 70.4% - ды құрады. Бұл 

ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 7% - ға немесе 2,9 млн. адамға 44,7 млн. 

адам деңгейіне дейін ұлғаяды, ал оның үлесі 81.1% - ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ИТАЛИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 18%-ға немесе 3,9 млн.адамға 

қысқарды: егер 1950 жылы ол 21,4 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 

17,5 млн. адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 45.9% - ды (орташа 

әлем бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы – 29.6% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 

2050 жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл 

тұрғындарының саны 40.5% - ға немесе 7,1 млн. адамға қысқарады және 10,4 млн. адам деңгейіне 

жетеді, ал оның үлесі 18.9% - ға дейін қысқарады деп болжануда , ал орта есеппен әлемде ол 31.6% 

құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Италияда туу саны шамамен 865,3 мың адамды, ал өлім 

саны тиісінше 469,7 мың адамды құрады.  Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен 

жылына 395,6 мың адамды құрады.  2018 жылы туу саны шамамен 484 мың адам деңгейінде, ал өлім 

саны тиісінше жыл сайын шамамен 628,5 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты 

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 144,4 мың адамға теріс көрсеткішке дейін қысқарды. 2050 жылға 

қарай туу саны жылына орташа есеппен 465,8 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда.  

Өлім саны 761,5 мың адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың 

табиғи өсімі жылына шамамен 295,6 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын болады деп 

болжануда.    

• Халықтың медианалық жасы, яғни Италияда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950 жылы 

28,6 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 47,9 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға 

қарай медианалық жас тағы 3,5 жылға немесе 7.3% - ға өседі және 51,4 жыл шамасын құрайды деп 

күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 15,3 жылға немесе 29.8% - ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: КАНАДА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: КАНАДА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Канаданың халық саны 1950 жылы 13,7 млн. адамды құрады, және осы 

көрсеткіш бойынша ел әлемде 30-орында болды.

• 2018 жылға қарай Канада халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 23,3 млн. адамға немесе 37 

млн. адамның жалпы санына дейін 2,7 есе (170 %-ға) өсті, алайда басқа мемлекеттердегі өсу қарқыны 

одан да жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет 8 позицияға  төмен 

түсіп, осылайша әлемде 38-орын алды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай Канада халқының саны 7,9 

млн.адамға немесе 21% - ға, 44,9 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп күтілуде. Нәтижесінде, ел 

2050 жылы халық саны бойынша әлемде 46-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 12,3 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен 

49,3 млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 33% - ға өсімге сәйкес келеді. Төмен 

сценарийді іске асыруда өсім шамамен 3,8 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 10% - ға жалпы деңгейі 

40,8 млн. адамға дейін өсуіне сәйкес келеді.

• Канадада жас топтар тұрғысынан барлық бағытта халық санының ұлғаюы күтілуде;  ең көп (абсолюттік 

мәнде) өсім 85-тен 89 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 1,1 млн. адамды немесе 2018 

жылмен салыстырғанда 213% құрауы мүмкін, сондай-ақ 80-ден 84 жасқа дейінгі санатта 1,1 млн. 

адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 138% - ға өсуі күтілуде.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050 

жылға қарай 2018 жылы 5,9 млн.адамнан 2050 жылы 6,7 млн. адамға дейін өседі деп күтілуде. 

Осылайша, Канадада халықтың осы санатының саны 761,2 мың адамға немесе 12,8% - ға өседі деп 

күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтары халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы 

санындағы 15 жастан кіші адамдардың үлесі 2018 жылы 16.1%-дан 2050 жылы 14.9% - ға дейін 

қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: КАНАДА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 25 

млн.адамнан 2050 жылы 27,1 млн. адамға дейін өседі. Осылайша, Канадада бұл санаттағы халық 

санының 2,1 млн.адамға немесе 8.4% - ға өсуі болжануда. Дегенмен, өзге жас топтары халық санының 

едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 

2018 жылы 67.7%-дан 2050 жылы 60.3% - ға дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 6 млн. 

адамнан 2050 жылы 11,1 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Канадада осы санаттағы халық 

санының  5,1 млн. адамға немесе 1,9 есе (85,5% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы 

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 16,2% - дан 2050 жылы 

24,7% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Канаданың қала халқының саны 1950 жылдан бастап 3.6 есе немесе 21,7 млн. адамға өсті: егер 1950 

жылы ол 8,4 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 30,1 млн. адамды құрады.  

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 60.9% - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 81.4% - ды құрады. Бұл 

ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 30.4% - ға немесе 9,1 млн. адамға 39,2 млн. 

адам деңгейіне дейін ұлғаяды, ал оның үлесі 87.3% - ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: КАНАДА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 1.3 %-ға немесе 1,5 млн.адамға көбейді: 

егер 1950 жылы ол 5,4 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 6,9 млн. 

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 39.1% - ды (орташа әлем 

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы – 18.6% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 

жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының 

саны 16,8% - ға немесе 1,2 млн. адамға қысқарады және 5,7 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның 

үлесі 12.7% - ға дейін қысқарады деп болжануда , ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Канадада туу саны шамамен 403,3 мың адамды, ал өлім 

саны тиісінше 125,3 мың адамды құрады.  Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен 

жылына 278 мың адамды құрады.  2018 жылы туу саны шамамен 387,9 мың адам деңгейінде, ал өлім 

саны тиісінше жыл сайын шамамен 277,2 мың адам деңгейінде бағаланады.  Осыған байланысты 

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 107,7 мың адамға дейін қысқарды. 2050 жылға қарай туу саны 

жылына орташа есеппен 435 мың адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп болжануда.  Өлім саны 467,6 мың 

адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына 

шамамен 32,5 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын болады деп болжануда.    

• Халықтың медианалық жасы, яғни Канадада жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950 жылы 

27,7 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 41,4 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға 

қарай медианалық жас тағы 3,8 жылға немесе 9.2% - ға өседі және 45,2 жыл шамасын құрайды деп 

күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 9,1 жылға немесе 20,2% - ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ҚЫРҒЫЗСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ҚЫРҒЫЗСТАН
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ҚЫРҒЫЗСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ҚЫРҒЫЗСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ҚЫРҒЫЗСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Қырғызстанның халық саны 1950 жылы 1,7 млн. адамды құрады, және осы 

көрсеткіш бойынша ел әлемде 112-орында болды.

• 2018 жылға қарай Қырғызстан халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 4,4 млн. адамға немесе 

6,1 млн. адамның жалпы санына дейін 3,6 есе (259%-ға)өсті, нәтижесінде халық саны бойынша елдер 

рейтингінде мемлекет 3 позицияға жоғары көтеріліп, осылайша әлемде 109-орынды алды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай Қырғызстан халқының саны 

тағы 2 млн.адамға немесе 33% - ға, 8,1 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Нәтижесінде, ел 

2050 жылы халық саны бойынша әлемде 111-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 3 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен 9,1 

млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 49% - ға өсімге сәйкес келеді. Төмен 

сценарийді іске асыруда өсім шамамен 1,1 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 18% - ға жалпы деңгейі 

7,2 млн. адамға дейін өсімге сәйкес келеді.

• Қырғызстанда жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде.  Ең көп 

(абсолюттік мәнде) өсім 35-тен 39 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 270,9 мың адамды 

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 71% құрауы мүмкін, сондай-ақ 60-ден 64 жасқа дейінгі санатта 

265,1 адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 136% - ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту 

(абсолюттік мәнде) 0-тен 4 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 93,1 мың адамды немесе 

2018 жылмен салыстырғанда 13%, сондай-ақ 5-тан 9 жасқа дейінгі санатта  34,7 мың адам құрауы 

мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 5% - ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ҚЫРҒЫЗСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050 

жылға қарай 2018 жылы 2 млн.адамнан 2050 жылы 2 млн. адамға дейін шамалы азаяды деп күтілуде. 

Осылайша, Қырғызстанда халықтың осы санатының саны 14,8 мың адамға немесе 0.8% - ға 

қысқарады деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші 

адамның үлесі, бағалау бойынша, 2018 жылы 32.1 %-дан 2050 жылы 24,1 %-ға дейін қысқарады.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 3,9 

млн.адамнан 2050 жылы 5,3 млн. адамға дейін өседі. Осылайша, Қырғызстанда бұл санаттағы халық 

санының 1,4 млн.адамға немесе 36,5% - ға өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 

еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 63.8% - дан 2050 жылы 65.8% - ға дейін 

артады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 253,1 мың 

адамнан 2050 жылы 820,6 мың адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Қырғызстанда осы санаттағы халық 

санының 567,5 мың адамға немесе 3,2 есе (224.2% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы 

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 4.1% - дан 2050 жылы 10.1% 

- ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Қырғызстанның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 4.8 есе немесе 1,8 млн. адамға өсті: егер 

1950 жылы ол 460,8 мың адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 2,2 млн. адамды 

құрады.  Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 26.5% - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 36.4% - ды 

құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 94.9% - ға немесе 2,1 млн. 

Адамға 4,3 млн. адам деңгейіне дейін ұлғаяды, ал оның үлесі 53.6% - ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ҚЫРҒЫЗСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 3.1 есе немесе 2,6 млн.адамға өсті: егер 

1950 жылы ол 1,3 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 3,9 млн. адамды 

құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 73.5% - ды (орташа әлем бойынша -

70.4%), ал 2018 жылы – 63.6% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға 

қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының саны 3.5% 

- ға немесе 136,9 мың адамға қысқарады және 3,8 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 46.4% -

ға дейін қысқарады деп болжануда , ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Қырғызстанда туу саны шамамен 61,8 мың адамды, ал 

өлім саны тиісінше 32,5 мың адамды құрады.  Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен 

жылына 29,3 мың адамды құрады.  2018 жылы туу саны шамамен 145,6 мың адам деңгейінде, ал өлім 

саны тиісінше жыл сайын шамамен 38,4 мың адам деңгейінде бағаланады.  Осыған байланысты 

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 107,3 мың адам деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға қарай туу саны 

жылына орташа есеппен 132,1 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда.  Өлім саны 64,1 

мың адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына 

шамамен 68 мың адам мөлшерін құрайтын болады деп болжануда.   

• Халықтың медианалық жасы, яғни Қырғызстанда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950 

жылы 25,3 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 26,3 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050 

жылға қарай медианалық жас тағы 6,1 жылға немесе 23.3% - ға өседі және 32,5 жыл шамасын 

құрайды деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 3,6 жылға немесе 11% -

ға кем.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ҚЫТАЙ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

1990

2030 2050

2010

1990

ЕРЛЕР ӘЙЕЛДЕРЕРЛЕР ӘЙЕЛДЕР

1990

1990



330

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ҚЫТАЙ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ҚЫТАЙ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ҚЫТАЙ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Қытайдың халық саны 1950 жылы 554 млн. адамды құрады, және осы 

көрсеткіш бойынша ел әлемде 1-орында болды.

• 2018 жылға қарай Қытай халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 861 млн. адамға немесе 1415 

млн. адамның жалпы санына дейін 2,6 есе (155 %-ға) өсті, алайда басқа мемлекеттердегі өсу қарқыны 

одан да жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет позициясы 

өзгермеді.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай халықтың қартаюымен және 

көші-қон ағындарымен байланысты демографиялық үдерістер салдарынан Қытай халқының саны 51 

млн.адамға немесе 4% - ға, 1 364 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп күтілуде. Нәтижесінде, ел 

2050 жылы халық саны бойынша әлемде 2-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 91 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен 1 

506 млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 6% - ға өсімге сәйкес келеді. Төмен 

сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 184 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 13% - ға жалпы 

деңгейі 1 231 млн. адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Қытайда жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде.  Ең көп 

(абсолюттік мәнде) өсім 75-тен 79 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 55,2 млн. адамды 

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 217% құрауы мүмкін, сондай-ақ 80-ден 84 жасқа дейінгі санатта 

47,2 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 292% - ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту 

(абсолюттік мәнде) 45-тен 49 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 47,9 млн. адамды 

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 39%, сондай-ақ 25-тан 29 жасқа дейінгі санатта  43,4 млн. адам 

құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 38% - ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ҚЫТАЙ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050 

жылға қарай 2018 жылы 249,3 млн.адамнан 2050 жылы 190,7 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде. 

Осылайша, Қытайда халықтың осы санатының саны 58,6 млн. адамға немесе 23.5% - ға қысқарады 

деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші адамның үлесі, 

бағалау бойынша, 2018 жылы 17.6 %-дан 2050 жылы 14.0 %-ға дейін қысқарады.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 1 

023 млн.адамнан 2050 жылы 835,6 млн. адамға дейін қысқарады. Осылайша, Қытайда бұл санаттағы 

халық санының 187,6 млн.адамға немесе 18.3% - ға азаюы болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы 

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 72.3%-дан 2050 жылы 61.2% - ға 

дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 142,5 млн. 

адамнан 2050 жылы 338,1 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Қытайда осы санаттағы халық 

санының 195,7 млн. адамға немесе 2,4 есе (137.3% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың 

жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 10.1% - дан 2050 

жылы 24.8% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Қытайдың қала халқының саны 1950 жылдан бастап 12.8 есе немесе 771,6 млн. адамға өсті: егер 1950 

жылы ол 65,4 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 837 млн. адамды құрады.  

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 11.8% - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 59.2% - ды құрады. Бұл 

ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 30.5% - ға немесе 254,9 млн. адамға 1092 

млн. адам деңгейіне дейін ұлғаяды, ал оның үлесі 80% - ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ҚЫТАЙ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 1.2 есе немесе 89 млн.адамға өсті: егер 

1950 жылы ол 489 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 578 млн. адамды 

құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 88.2% - ды (орташа әлем бойынша -

70.4%), ал 2018 жылы – 40.8% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға 

қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының саны 

52.9% - ға немесе 305,5 млн. адамға қысқарады және 272,5 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 

20% - ға дейін қысқарады деп болжануда , ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Қытайда туу саны шамамен 24,4 млн. адамды, ал өлім 

саны тиісінше 13,1 млн. адамды құрады.  Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен 

жылына 11,3 млн. адамды құрады.  2018 жылы туу саны шамамен 16,3 млн. адам деңгейінде, ал өлім 

саны тиісінше жыл сайын шамамен 10,5 млн. адам деңгейінде бағаланады.  Осыған байланысты 

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 5,8 млн.адам деңгейіне дейін қысқарды. 2050 жылға қарай туу 

саны жылына орташа есеппен 12,6 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда.  Өлім саны 

18,2 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі 

жылына шамамен 5,7 млн. адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын болады деп болжануда.   

• Халықтың медианалық жасы, яғни Қытайда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950 жылы 

23,9 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 38,7 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға 

қарай медианалық жас тағы 9,3 жылға немесе 24% - ға өседі және 48 жыл шамасын құрайды деп 

күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 11,9 жылға немесе 24.9% - ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: КОНГО, Д.Р.

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: КОНГО, Д.Р.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: КОНГО, Д.Р.

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: КОНГО, Д.Р.

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: КОНГО, Д.Р.

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Конго халық саны 1950 жылы 12,2 млн. адамды құрады, және осы көрсеткіш 

бойынша ел әлемде 33-орында болды.

• 2018 жылға қарай Конго халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 71,8 млн. адамға немесе 84 

млн. адамның жалпы санына дейін 6,9 есе (589 %-ға) өсті, нәтижесінде халық саны бойынша елдер 

рейтингінде мемлекет 17 позицияға жоғары көтеріліп, осылайша әлемде 16-орынға ие болды.  

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда  2050 жылға қарай Конго халқының саны тағы 

113 млн.адамға немесе 2,3 есе (135% - ға), 197 млн. адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп күтілуде. 

Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 9-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 132 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен 

216 млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 157% - ға өсімге сәйкес келеді. Төмен 

сценарийді іске асыруда өсім шамамен 96 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 114% - ға жалпы деңгейі 

180 млн. адамға дейін өсімге сәйкес келеді.

• Конгода  жас топтар тұрғысынан барлық бағытта халық санының ұлғаюы күтілуде; ең көп (абсолюттік 

мәнде) өсім 15-тен 19 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 11,7 млн. адамды немесе 2018 

жылмен салыстырғанда 134% құрауы мүмкін, сондай-ақ 10-ден 14 жасқа дейінгі санатта 11,4 млн. 

адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 107% - ға өсуі күтілуде.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050 

жылға қарай 2018 жылы 38,8 млн.адамнан 2050 жылы 70,4 млн. адамға дейін ұлғаяды деп күтілуде. 

Осылайша, Конгода халықтың осы санатының саны 31,6 млн. адамға немесе 1,8 есе (81.5% - ға) өседі 

деп күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтары халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы 

санындағы 15 жастан кіші адамдардың үлесі, бағалау бойынша, 2018 жылы 46.2 %-дан 2050 жылы 

35.7 %-ға дейін қысқарады.



340

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: КОНГО, Д.Р.

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 

42,9 млн.адамнан 2050 жылы 119,4 млн. адамға дейін өседі. Осылайша, Конгода бұл санаттағы халық 

санының 76,5 млн.адамға немесе 2,8 есе (178.3% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы 

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 51.1% - дан 2050 жылы 60.5% - ға 

дейін өседі деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 2,3 млн. 

адамнан 2050 жылы 7,6 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Конгода осы санаттағы халық санының 

5,3 млн. адамға немесе 3,3 есе (228.9% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 

еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 2.7% - дан 2050 жылы 3.8% - ға дейін 

ұлғаяды деп күтілуде.

• Конго қала халқының саны 1950 жылдан бастап 16 есе немесе 35 млн. адамға өсті: егер 1950 жылы ол 

2,3 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 37,3 млн. адамды құрады. Егер 1950 

жылы қала халқының үлесі 19.1% - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 44.5% - ды құрады. Бұл ретте 2050 

жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 3,4 есе немесе 88,6 млн. Адамға 125,9 млн. адам 

деңгейіне дейін ұлғаяды, ал оның үлесі 63.8% - ға дейін өседі деп болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 4,7 есе немесе 36,8 млн.адамға өсті: 

егер 1950 жылы ол 9,9 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 46,7 млн. 

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 80.9% - ды (орташа әлем 

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы – 55.5% - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 

жылға қарай ауыл тұрғындарының саны 53.2% - ға немесе 24,8 млн. адамға өседі және 71,5 млн. адам 

деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 36.2% - ға дейін қысқарады деп болжануда , ал орта есеппен әлемде 

ол 31.6% құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: КОНГО, Д.Р.

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Конгода туу саны шамамен 592,4 мың адамды, ал өлім 

саны тиісінше 325,6 мың адамды құрады.  Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен 

жылына 266,8 мың адамды құрады.  2018 жылы туу саны шамамен 3,4 млн. адам деңгейінде, ал өлім 

саны тиісінше жыл сайын шамамен 793,7 мың адам деңгейінде бағаланады.  Осыған байланысты 

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 2,6 млн.адам деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға қарай туу саны 

жылына орташа есеппен 5,1 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп болжануда.  Өлім саны 1 млн. адам 

деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына шамамен 

4,1 млн. адам мөлшерін құрайтын болады деп болжануда.   

• Халықтың медианалық жасы, яғни Конгода жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950 жылы 

18,1 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш бала туудың өсуі, бала өлімінің қысқаруы 

және денсаулық сақтау жүйесінің жалпы дамуы салдарынан бұл көрсеткіш 17 жыл деңгейіне дейін 

төмендеді. Дегенмен, 2050 жылға қарай өмір сүру ұзақтығының ұлғаюы салдарынан медианалық жас 

5,1 жылға немесе 30,2% - ға өседі және 22,1 жыл шамасын құрайды, бұл болжанатын орташа әлемдік 

деңгейден (36,1 жыл) 13,9 жылға немесе 62,9% - ға кем.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ЛАТВИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ЛАТВИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ЛАТВИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ЛАТВИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Латвияның халық саны 1950 жылы 1,9 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 110-орында болды.

• 2018 жылға қарай Латвияның халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 0 млн. адамға немесе 1,9

млн. адамның жалпы санына дейін 0%-ға өсті, алайда басқа мемлекеттердегі өсу қарқыны одан да

жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет 38 позицияға төмен түсіп,

осылайша әлемде 148-орынға ие болды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда халықтың қартаюымен және көші-қон

ағындарымен байланысты демографиялық үдерістер салдарынан 2050 жылға қарай Латвияның

халқының саны 0,4 млн. адамға немесе 21%-ға, 1,5 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп

күтілуде. Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 153-орынға ие болады деп

күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 0,2 млн. адамға қысқарту күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны

шамамен 1,7 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 11%-ға төмендеуге сәйкес

келеді. Төмен сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 0,5 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 26%-ға

жалпы деңгейі 1,4 млн. адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Латвияда жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 85-тен 89 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 14,8 мың адамға

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 48% құрауы мүмкін, сондай-ақ 90-нан 94 жасқа дейінгі санатта

8,9 мың адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 71%-ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту

(абсолюттік мәнде) 50-ден 54 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 67,1 мың адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 50%, сондай-ақ 45-тен 49 жасқа дейінгі санатта 55,4 мың адам

құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 42%-ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ЛАТВИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 300,6 мың адамнан 2050 жылы 228,4 мың адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Латвияда халықтың осы санатының саны 72,3 мың адамға немесе 24.0%-ға қысқарады

деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі,

бағалау бойынша, 2018 жылы 15.6%-дан 2050 жылы 15.1%-ға дейін қысқарады.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 1,3

млн. адамнан 2050 жылы 0,9 млн. адамға дейін қысқарады. Осылайша, Латвияда бұл санаттағы халық

санының 373,3 мың адамға немесе 29.5%-ға азаюы болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 65.6%-дан 2050 жылы 58.9%-ға

дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 362,8 мың

адамнан 2050 жылы 395,6 мың адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Латвияда осы санаттағы халық

санының 32,8 мың адамға немесе 9.1%-ға өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы санындағы

еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 18.8%-дан 2050 жылы 26.1%-ға дейін

ұлғаяды деп күтілуде.

• Латвияның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 1.5 есе немесе 0,4 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 894,4 мың адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 1,3 млн.адамды құрады.

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 46.4%-ды құраса, 2018 жылы бұл мән 68.1%-ды құрады. Бұл

ретте 2050 жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты қала

тұрғындарының саны 12.4%-ға немесе 163 мың адамға қысқарады және 1,2 млн. адам деңгейіне

жетеді, ал оның үлесі 75.9%-ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ЛАТВИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 40.4%-ға немесе 0,4 млн. адамға

қысқарды: егер 1950 жылы ол 1 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 0,6

млн. адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 53.6%-ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы — 31.9% - ды (орташа әлем бойынша — 44.7%) құрады. Бұл ретте

2050 жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл

тұрғындарының саны 40.6%-ға немесе 249,7 мың адамға қысқарады және 365,1 мың адам деңгейіне

жетеді, ал оның үлесі 24.1%-ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6%

құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Латвияда туу саны шамамен 33,5 мың адамды, ал өлім

саны тиісінше 24,2 мың адамды құрады. Осылайша 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 9,3 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 19,4 мың адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 29,4 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 9,9 мың адам деңгейіндегі теріс көрсеткішке дейін қысқарды.

2050 жылға қарай туу саны жылына орташа есеппен 15,4 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп

болжануда. Өлім саны 24,8 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы

халықтың табиғи өсімі жылына шамамен 9,4 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын болады

деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Латвияда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950 жылы

29,9 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 43,9 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға

қарай медианалық жас тағы 2,5 жылға немесе 5,7%-ға өседі және 46,4 жыл шамасын құрайды деп

күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 10,4 жылға немесе 22,3%-ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ЛИТВА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ЛИТВА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ЛИТВА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ЛИТВА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Литваның халық саны 1950 жылы 2,6 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 95-орында болды.

• 2018 жылға қарай Литваның халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 0,3 млн. адамға немесе 2,9

млн. адамның жалпы санына дейін 12%-ға өсті, алайда басқа мемлекеттердегі өсу қарқыны одан да

жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет 44 позицияға төмен түсіп,

осылайша әлемде 139-орынға ие болды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда халықтың қартаюымен және көші-қон

ағындарымен байланысты демографиялық үдерістер салдарынан 2050 жылға қарай Литваның

халқының саны 0,5 млн. адамға немесе 17%-ға, 2,4 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп

күтілуде. Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 148-орынға ие болады деп

күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 0,2 млн. адамға қысқарту күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны

шамамен 2,7 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 7%-ға төмендеуге сәйкес

келеді. Төмен сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 0,7 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 24%-ға

жалпы деңгейі 2,2 млн. адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Литвада жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 85-тен 89 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 27 мың адамға

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 54% құрауы мүмкін, сондай-ақ 90-нан 94 жасқа дейінгі санатта

16,3 мың адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 85%-ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту

(абсолюттік мәнде) 45-тен 49 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 78,3 мың адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 39%, сондай-ақ 50-ден 54 жасқа дейінгі санатта 64,4 мың адам

құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 30%-ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ЛИТВА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 431,3 мың адамнан 2050 жылы 365 мың адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Литвада халықтың осы санатының саны 66,3 мың адамға немесе 15.4%-ға қысқарады деп

күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі,

бағалау бойынша, 2018 жылы 15.0%-дан 2050 жылы 15.2%-ға дейін өседі.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 1,9

млн. адамнан 2050 жылы 1,5 млн. адамға дейін қысқарады. Осылайша, Литвада бұл санаттағы халық

санының 475,7 мың адамға немесе 24.7%-ға азаюы болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 66.9%-дан 2050 жылы 60.3%-ға

дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 519,4 мың

адамнан 2050 жылы 591,6 мың адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Литвада осы санаттағы халық

санының 72,3 мың адамға немесе 13.9%-ға өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы санындағы

еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 18.1%-дан 2050 жылы 24.6%-ға дейін

ұлғаяды деп күтілуде.

• Литваның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 2,6 есе немесе 1,2 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 739,3 мың адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 1,9 млн.адамды құрады.

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 28.8%-ды құраса, 2018 жылы бұл мән 67.7%-ды құрады. Бұл

ретте 2050 жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты қала

тұрғындарының саны 3.4%-ға немесе 66,8 мың адамға қысқарады және 1,9 млн. адам деңгейіне

жетеді, ал оның үлесі 78.1%-ға дейін өседі деп болжануда.



355

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ЛИТВА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 49.1%-ға немесе 0,9 млн. адамға

қысқарды: егер 1950 жылы ол 1,8 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 0,9

млн. адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 71.2%-ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы — 32.3% - ды (орташа әлем бойынша — 44.7%) құрады. Бұл ретте

2050 жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл

тұрғындарының саны 43.3%-ға немесе 402,9 мың адамға қысқарады және 526,8 мың адам деңгейіне

жетеді, ал оның үлесі 21.9%-ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6%

құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Литвада туу саны шамамен 59,7 мың адамды, ал өлім

саны тиісінше 32,8 мың адамды құрады. Осылайша 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 26,9 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 30,6 мың адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 41,5 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 10,9 мың адам деңгейіндегі теріс көрсеткішке дейін қысқарды.

2050 жылға қарай туу саны жылына орташа есеппен 25,1 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп

болжануда. Өлім саны 37,8 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы

халықтың табиғи өсімі жылына шамамен 12,7 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын

болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Литвада жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950 жылы

27,8 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 43,5 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға

қарай медианалық жас тағы 2,7 жылға немесе 6.2%-ға өседі және 46,2 жыл шамасын құрайды деп

күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 10,1 жылға немесе 21.9%-ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: МАЛИ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: МАЛИ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Мали халқының саны 1950 жылы 4,7 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 66-орында болды.

• 2018 жылға қарай Мали халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 14,4 млн. адамға немесе 19,1

млн. адамның жалпы санына дейін 4,1 есе (306%-ға) өсті, нәтижесінде халық саны бойынша елдер

рейтингінде мемлекет 5 позицияға жоғары көтеріліп, осылайша әлемде 61-орынға ие болды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай Мали халқының саны тағы

24,9 млн. адамға немесе 2,3 есе (130%-ға) 44 млн. адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп күтілуде.

Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 48-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 29,1 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен

48,2 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 152%-ға өсуіне сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда өсім шамамен 20,9 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 109%-ға жалпы деңгейі

40 млн. адамға дейін өсуіне сәйкес келеді.

• Малиде жас топтар тұрғысынан барлық бағытта халық санының ұлғаюы күтілуде; ең көп (абсолюттік

мәнде) өсім 15-тен 19 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 2,6 млн. адамға немесе 2018

жылмен салыстырғанда 126% құрауы мүмкін, сондай-ақ 20-дан 24 жасқа дейінгі санатта 2,6 млн.

адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 155%-ға өсуі күтілуде.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 9,1 млн. адамнан 2050 жылы 16 млн. адамға дейін өседі деп күтілуде.

Осылайша Малиде халықтың осы санатының саны 7 млн. адамға немесе 1,8 есе (76.6%-ға) өседі деп

күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтары халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы

санындағы 15 жастан кіші адамдардың үлесі 2018 жылы 47,5%-дан 2050 жылы 36,4%-ға дейін

қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: МАЛИ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 9,6

млн. адамнан 2050 жылы 26,6 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Малиде бұл санаттағы халық

санының 17 млн. адамға немесе 2,8 есе (176,7%-ға) көбеюі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 50.2%-дан 2050 жылы 60.3%-ға

дейін өседі деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 431,7 мың

адамнан 2050 жылы 1 430 мың адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Малиде осы санаттағы халық

санының 998,2 мың адамға немесе 3,3 есе (231.2%-ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 2.3%-дан 2050 жылы 3.2%-ға

дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Мали қала халқының саны 1950 жылдан бастап 20,3 есе немесе 7,7 млн. адамға өсті: егер 1950 жылы

ол 398,9 мың адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 8,1 млн.адамды құрады. Егер

1950 жылы қала халқының үлесі 8.5%-ды құраса, 2018 жылы бұл мән 42.4%-ды құрады. Бұл ретте

2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 3.4 есе немесе 19,7 млн. адамға өседі және 27,8

млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 63.2%-ға дейін өседі деп болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 2,6 есе немесе 6,7 млн. адамға ұлғайды:

егер 1950 жылы ол 4,3 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 11 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 91.5%-ды (орташа әлем бойынша

- 70.4%), ал 2018 жылы — 57.6% - ды (орташа әлем бойынша — 44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға

қарай ауыл тұрғындарының саны тағы 47%-ға немесе 5,2 млн. адамға өседі және 16,2 млн. адам

деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 36.8%-ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол

31.6% құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: МАЛИ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Малиде туу саны шамамен 250,1 мың адамды, ал өлім

саны тиісінше 189,7 мың адамды құрады. Осылайша 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 60,4 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 788,7 мың адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 188,5 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 603,3 мың адам деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға қарай туу саны

жылына орташа есеппен 1,2 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп болжануда. Өлім саны 233,9 мың

адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 935,6 мың адам мөлшерін құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Малиде жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950 жылы

20,9 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бала туудың өсуі, бала өлімінің қысқаруы және

денсаулық сақтау жүйесінің жалпы дамуы салдарынан бұл көрсеткіш 16,4 жыл деңгейіне дейін

төмендеді. Дегенмен, 2050 жылға қарай өмір ұзақтығының ұлғаюы салдарынан медианалық жас 5,2

жылға немесе 31.8%-ға өседі және 21,6 жыл шамасын құрайды деп күтілуде, бұл болжанатын орташа

әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 14,5 жылға немесе 67,3%-ға кем.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: МЕКСИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 



364

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: МЕКСИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

1990

2030 2050

2010

1990

ЕРЛЕР ӘЙЕЛДЕРЕРЛЕР ӘЙЕЛДЕР

1990

1990



365

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: МЕКСИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: МЕКСИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Мексиканың халық саны 1950 жылы 28 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 17-орында болды.

• 2018 жылға қарай Мексиканың халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 103 млн. адамға немесе

131 млн. адамның жалпы санына дейін 4,7 есе (368%-ға) өсті, нәтижесінде халық саны бойынша

елдер рейтингінде мемлекет 7 позицияға жоғары көтеріліп, осылайша әлемде 10-орынға ие болды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай Мексиканың халқының саны

33 млн. адамға немесе 25%-ға, 164 млн. адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп күтілуде. Нәтижесінде, ел

2050 жылы халық саны бойынша әлемде 11-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 53 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен

184 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 40%-ға өсуіне сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда өсім шамамен 15 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 11%-ға жалпы деңгейі 146

млн. адамға дейін өсуіне сәйкес келеді.

• Мексикада жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 70-тен 74 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 5,3 млн. адамға

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 238% құрауы мүмкін, сондай-ақ 55-тен 59 жасқа дейінгі санатта

5,2 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 100%-ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту

(абсолюттік мәнде) 0-ден 4 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 2,5 млн. адамды немесе

2018 жылмен салыстырғанда 22%, сондай-ақ 5-тен 9 жасқа дейінгі санатта 2,2 млн. адам құрауы

мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 19%-ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: МЕКСИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 34,3 млн. адамнан 2050 жылы 27,7 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Мексикада халықтың осы санатының саны 6,6 млн. адамға немесе 19.2%-ға қысқарады

деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі,

бағалау бойынша, 2018 жылы 26.3%-дан 2050 жылы 16.9%-ға дейін қысқарады.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы

87,9 млн. адамнан 2050 жылы 107,4 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Мексикада бұл санаттағы

халық санының 19,5 млн. адамға немесе 22.2%-ға көбеюі болжануда. Дегенмен, өзге жас топтары

халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы

адамдардың үлесі 2018 жылы 67.3%-дан 2050 жылы 65.4%-ға дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 8,5 млн.

адамнан 2050 жылы 29,1 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Мексикада осы санаттағы халық

санының 20,6 млн. адамға немесе 3,4 есе (242.6%-ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 6.5%-дан 2050 жылы 17.7%-

ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Мексиканың қала халқының саны 1950 жылдан бастап 8,8 есе немесе 92,9 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 11,9 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 104,8 млн.адамды

құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 42.7%-ды құраса, 2018 жылы бұл мән 80.2%-ды

құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 38.3%-ға немесе 40,1 млн.

адамға өседі және 149.9 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 88.2%-ға дейін өседі деп

болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: МЕКСИКА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 1,6 есе немесе 9,9 млн. адамға өсті: егер

1950 жылы ол 16,1 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 25,9 млн. адамды

құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 57.3%-ды (орташа әлем бойынша -

70.4%), ал 2018 жылы — 19.8% - ды (орташа әлем бойынша — 44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға

қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының саны

25.4%-ға немесе 6,6 млн. адамға қысқарады және 19,4 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі

11.8%-ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Мексикада туу саны шамамен 1,5 млн. адамды, ал өлім

саны тиісінше 506 мың адамды құрады. Осылайша 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 958,5 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 2,3 млн. адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 635,8 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 1,7 млн адам деңгейінен дейін өсті. 2050 жылға қарай туу саны

жылына орташа есеппен 1,8 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда. Өлім саны 1,2

млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 618,6 мың адам мөлшерін құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Мексикада жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 18,7 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 29,3 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 11,5 жылға немесе 39.2%-ға өседі және 40,8 жыл шамасын

құрайды деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 4,7 жылға немесе 11.5%-

ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: МОЗАМБИК

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: МОЗАМБИК

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: МОЗАМБИК

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: МОЗАМБИК

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: МОЗАМБИК

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Мозамбиктің халық саны 1950 жылы 6,2 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 57-орында болды.

• 2018 жылға қарай Мозамбиктің халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 24,3 млн. адамға немесе

30,5 млн. адамның жалпы санына дейін 4,9 есе (392%-ға) өсті, нәтижесінде халық саны бойынша

елдер рейтингінде мемлекет 10 позицияға жоғары көтеріліп, осылайша әлемде 47-орынға ие болды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай Мозамбиктің халқының саны

37,3 млн. адамға немесе 2,2 есе (122%-ға), 67,8 млн. адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп күтілуде.

Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 30-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 43,8 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен

74,3 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 144%-ға өсуіне сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда өсім шамамен 31 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 102%-ға жалпы деңгейі

61,5 млн. адамға дейін өсуіне сәйкес келеді.

• Мозамбикте жас топтар тұрғысынан барлық бағытта халық санының ұлғаюы күтілуде; ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 15-тен 19 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 3,5 млн. адамға

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 106% құрауы мүмкін, сондай-ақ 10-нан 14 жасқа дейінгі санатта

3,5 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 89%-ға өсуі күтілуде.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 13,6 млн. адамнан 2050 жылы 23,8 млн. адамға дейін өседі деп күтілуде.

Осылайша Мозамбикте халықтың осы санатының саны 10,2 млн. адамға немесе 1,7 есе (74.8%-ға)

өседі деп күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтары халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың

жалпы санындағы 15 жастан кіші адамдардың үлесі 2018 жылы 44,5%-дан 2050 жылы 35.1%-ға дейін

қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: МОЗАМБИК

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы

16,1 млн. адамнан 2050 жылы 41,4 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Мозамбикте бұл санаттағы

халық санының 25,3 млн. адамға немесе 2,6 есе (157.7%-ға) көбеюі болжануда. Нәтижесінде

халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 52.6%-дан 2050

жылы 61.0%-ға дейін өседі деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 879,5мың

адамнан 2050 жылы 2 635 мың адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Мозамбикте осы санаттағы халық

санының 1,8 млн. адамға немесе 3 есе (199.6%-ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 2.9%-дан 2050 жылы 3.9%-ға

дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Мозамбиктің қала халқының саны 1950 жылдан бастап 32,6 есе немесе 10,6 млн. адамға өсті: егер

1950 жылы ол 336,7 мың адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 11 млн.адамды

құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 5.5%-ды құраса, 2018 жылы бұл мән 36%-ды құрады.

Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 3.4 есе немесе 26,5 млн адамға өседі

және 37,5 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 55.3%-ға дейін өседі деп болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 3,4 есе немесе 13,7 млн. адамға

ұлғайды: егер 1950 жылы ол 5,8 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 19,5

млн. адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 94.5%-ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы — 64% - ды (орташа әлем бойынша — 44.7%) құрады. Бұл ретте

2050 жылға қарай ауыл тұрғындарының саны тағы 55.1%-ға немесе 10,8 млн. адамға өседі және 30,3

млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 44.7%-ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен

әлемде ол 31.6% құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: МОЗАМБИК

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Мозамбикте туу саны шамамен 328,4 мың адамды, ал

өлім саны тиісінше 213,8 мың адамды құрады. Осылайша 1950 жылы халықтың табиғи өсімі

шамамен жылына 114,6 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 1,2 млн. адам деңгейінде,

ал өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 292 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған

байланысты халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 864,7 мың адам деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға

қарай туу саны жылына орташа есеппен 1,7 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп болжануда. Өлім

саны 377,4 мың адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи

өсімі жылына шамамен 1,4 млн. адам мөлшерін құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Мозамбикте жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 19,1 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бала туудың өсуі, бала өлімінің қысқаруы және

денсаулық сақтау жүйесінің жалпы дамуы салдарынан бұл көрсеткіш 17,7 жыл деңгейіне дейін

төмендеді. Дегенмен, 2050 жылға қарай өмір ұзақтығының ұлғаюы салдарынан медианалық жас 4,8

жылға немесе 27.3%-ға өседі және 22,6 жыл шамасын құрайды деп күтілуде, бұл болжанатын орташа

әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 13,5 жылға немесе 59.7%-ға кем.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: МОЛДОВА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: МОЛДОВА
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: МОЛДОВА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Молдованың халық саны 1950 жылы 2,3 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 100-орында болды.

• 2018 жылға қарай Молдованың халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 1,7 млн. адамға немесе

4 млн. адамның жалпы санына дейін 74%-ға өсті, алайда басқа мемлекеттердегі өсу қарқыны одан да

жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет 30 позицияға төмен түсіп,

осылайша әлемде 130-орынға ие болды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда халықтың қартаюымен және көші-қон

ағындарымен байланысты демографиялық үдерістер салдарынан 2050 жылға қарай Молдованың

халқының саны 0,7 млн. адамға немесе 18%-ға, 3,3 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп

күтілуде. Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 139-орынға ие болады деп

күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 0,3 млн. адамға қысқарту күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны

шамамен 3,7 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 7%-ға төмендеуге сәйкес

келеді. Төмен сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 1,1 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 28%-ға

жалпы деңгейі 2,9 млн. адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Молдовада жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 70-тен 74 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 109,2 мың адамға

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 122% құрауы мүмкін, сондай-ақ 60-тан 64 жасқа дейінгі санатта

90,2 мың адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 34%-ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту

(абсолюттік мәнде) 30-дан 34 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 224,1 мың адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 55%, сондай-ақ 25-тен 29 жасқа дейінгі санатта 212,8 мың адам

құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 56%-ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: МОЛДОВА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 637,4 мың адамнан 2050 жылы 414,2 мың адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Молдовада халықтың осы санатының саны 223,2 мың адамға немесе 35.0%-ға қысқарады

деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі,

бағалау бойынша, 2018 жылы 15.8%-дан 2050 жылы 12.6%-ға дейін қысқарады.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 3

млн. адамнан 2050 жылы 2,2 млн. адамға дейін қысқарады. Осылайша, Молдовада бұл санаттағы

халық санының 833,3 мың адамға немесе 27.8%-ға азаюы болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 74.1%-дан 2050 жылы 65.6%-ға

дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 410,6 мың

адамнан 2050 жылы 719,1 мың адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Молдовада осы санаттағы халық

санының 308,5 мың адамға немесе 1,8 есе (75.1%-ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 10.2%-дан 2050 жылы 21.8%-

ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Молдованың қала халқының саны 1950 жылдан бастап 4 есе немесе 1,3 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 433,1 мың адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 1,7 млн. адамды құрады.

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 18.5%-ды құраса, 2018 жылы бұл мән 42.6%-ды құрады. Бұл

ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 8.7%-ға немесе 150,6 мың адамға ұлғаяды

және 1,9 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 56.9%-ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: МОЛДОВА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 1,2 есе немесе 410,5 мың адамға өсті:

егер 1950 жылы ол 1,9 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 2,3 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 81.5%-ды (орташа әлем бойынша

- 70.4%), ал 2018 жылы — 57.4% - ды (орташа әлем бойынша — 44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға

қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының саны

38.8%-ға немесе 898,5 мың адамға қысқарады және 1,4 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі

43.1%-ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Молдовада туу саны шамамен 74,3 мың адамды, ал өлім

саны тиісінше 35,1 мың адамды құрады. Осылайша 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 39,2 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 40,3 мың адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 47,1 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 6,8 мың адам деңгейіндегі теріс көрсеткішке дейін қысқарды.

2050 жылға қарай туу саны жылына орташа есеппен 27,5 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп

болжануда. Өлім саны 54,1 мың адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы

халықтың табиғи өсімі жылына шамамен 26,6 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын

болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Молдовада жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 26,6 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 37,6 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 12,4 жылға немесе 32.9%-ға өседі және 50 жыл шамасын құрайды

деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 14 жылға немесе 27.9%-ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: НИГЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: НИГЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: НИГЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Нигердің халық саны 1950 жылы 2,6 млн. адамды құрады, және осы көрсеткіш

бойынша ел әлемде 96-орында болды.

• 2018 жылға қарай Нигердің халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 19,7 млн. адамға немесе

22,3 млн. адамның жалпы санына дейін 8,6 есе (758%-ға) өсті, нәтижесінде халық саны бойынша

елдер рейтингінде мемлекет 40 позицияға жоғары көтеріліп, осылайша әлемде 56-орынға ие болды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай Нигердің халқының саны тағы

46,2 млн. адамға немесе 3,1 есе (207%-ға), 68,5 млн. адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп күтілуде.

Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 29-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 51,7 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен

74 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 232%-ға өсуіне сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда өсім шамамен 40,8 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 183%-ға жалпы деңгейі

63,1 млн. адамға дейін өсуіне сәйкес келеді.

• Нигерде жас топтар тұрғысынан барлық бағытта халық санының ұлғаюы күтілуде; ең көп (абсолюттік

мәнде) өсім 0-ден 4 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 6,5 млн. адамға немесе 2018

жылмен салыстырғанда 144% құрауы мүмкін, сондай-ақ 5-тен 9 жасқа дейінгі санатта 6,2 млн. адамға

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 168%-ға өсуі күтілуде.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 11,2 млн. адамнан 2050 жылы 29,6 млн. адамға дейін өседі деп күтілуде.

Осылайша Нигерде халықтың осы санатының саны 18,4 млн. адамға немесе 2,6 есе (164.3%-ға) өседі

деп күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтары халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы

санындағы 15 жастан кіші адамдардың үлесі 2018 жылы 50.1%-дан 2050 жылы 43.2%-ға дейін

қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: НИГЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы

10,6 млн. адамнан 2050 жылы 37,3 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Нигерде бұл санаттағы

халық санының 26,6 млн. адамға немесе 3,5 есе (251.0%-ға) көбеюі болжануда. Нәтижесінде

халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 47.6%-дан 2050

жылы 54.4%-ға дейін өседі деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 512,7 мың

адамнан 2050 жылы 1 639 мың адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Нигерде осы санаттағы халық

санының 1,1 млн. адамға немесе 3,2 есе (219.7%-ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 2.3%-дан 2050 жылы 2.4%-ға

дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Нигердің қала халқының саны 1950 жылдан бастап 29,5 есе немесе 3,5 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 124,3 мың адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 3,7 млн.адамды құрады.

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 4.9%-ды құраса, 2018 жылы бұл мән 16.4%-ды құрады. Бұл

ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 5,3 есе немесе 15,8 млн адамға өседі және

19,5 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 28.4%-ға дейін өседі деп болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 7,7 есе немесе 16,2 млн. адамға

ұлғайды: егер 1950 жылы ол 2,4 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 18,6

млн. адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 95.1%-ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы — 83.6% - ды (орташа әлем бойынша — 44.7%) құрады. Бұл ретте

2050 жылға қарай ауыл тұрғындарының саны тағы 2,6 есе немесе 30,3 млн. адамға өседі және 49 млн.

адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 71,6%-ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен

әлемде ол 31.6% құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: НИГЕР

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Нигерде туу саны шамамен 157,8 мың адамды, ал өлім

саны тиісінше 79,6 мың адамды құрады. Осылайша 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 78,2 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 1 млн. адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 207,1 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 841,2 мың адам деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға қарай туу саны

жылына орташа есеппен 2,3 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп болжануда. Өлім саны 308,3 мың

адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 2 млн. адам мөлшерін құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Нигерде жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950 жылы

15,2 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бала туудың өсуі, бала өлімінің қысқаруы және

денсаулық сақтау жүйесінің жалпы дамуы салдарынан бұл көрсеткіш 15,1 жыл деңгейіне дейін

төмендеді. Дегенмен, 2050 жылға қарай өмір ұзақтығының ұлғаюы салдарынан медианалық жас 3

жылға немесе 20.1%-ға өседі және 18,1 жыл шамасын құрайды деп күтілуде, бұл болжанатын орташа

әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 18 жылға немесе 99.3%-ға кем.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: НИГЕРИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: НИГЕРИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: НИГЕРИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Нигерияның халық саны 1950 жылы 37,9 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 13-орында болды.

• 2018 жылға қарай Нигерияның халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 158,1 млн. адамға

немесе 196 млн. адамның жалпы санына дейін 5,2 есе (417%-ға) өсті, нәтижесінде халық саны

бойынша елдер рейтингінде мемлекет 6 позицияға жоғары көтеріліп, осылайша әлемде 7-орынға ие

болды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай Нигерияның халқының саны

тағы 215 млн. адамға немесе 2,1 есе (110%-ға), 411 млн. адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп күтілуде.

Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 3-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 253 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен

449 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 129%-ға өсуіне сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда өсім шамамен 178 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 91%-ға жалпы деңгейі

374 млн. адамға дейін өсуіне сәйкес келеді.

• Нигерияда жас топтар тұрғысынан барлық бағытта халық санының ұлғаюы күтілуде; ең көп (абсолюттік

мәнде) өсім 15-тен 19 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 21,1 млн. адамға немесе 2018

жылмен салыстырғанда 103% құрауы мүмкін, сондай-ақ 10-нан 14 жасқа дейінгі санатта 20,8 млн.

адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 85%-ға өсуі күтілуде.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 85,9 млн. адамнан 2050 жылы 145,4 млн. адамға дейін өседі деп күтілуде.

Осылайша Нигерияда халықтың осы санатының саны 59,5 млн. адамға немесе 1,7 есе (69.3%-ға)

өседі деп күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтары халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың

жалпы санындағы 15 жастан кіші адамдардың үлесі 2018 жылы 43.8%-дан 2050 жылы 35.4%-ға дейін

қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: НИГЕРИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы

105,2 млн. адамнан 2050 жылы 250,3 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Нигерияда бұл

санаттағы халық санының 145,1 млн. адамға немесе 2,4 есе (138.0%-ға) көбеюі болжануда.

Нәтижесінде халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы

53.7%-дан 2050 жылы 61.0%-ға дейін өседі деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 4,8 млн.

адамнан 2050 жылы 15 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Нигерияда осы санаттағы халық

санының 10,1 млн. адамға немесе 3,1 есе (210.1%-ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 2.5%-дан 2050 жылы 3.6%-ға

дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Нигерияның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 27,9 есе немесе 95,1 млн. адамға өсті: егер

1950 жылы ол 3,5 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 98,6 млн.адамды

құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 9.4%-ды құраса, 2018 жылы бұл мән 50.3%-ды құрады.

Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 2,9 есе немесе 188,5 млн адамға өседі

және 287,1 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 69.9%-ға дейін өседі деп болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 2,8 есе немесе 62,9 млн. адамға

ұлғайды: егер 1950 жылы ол 34,3 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны

97,3 млн. адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 90.6%-ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы — 49.7% - ды (орташа әлем бойынша — 44.7%) құрады. Бұл ретте

2050 жылға қарай ауыл тұрғындарының саны тағы 27% немесе 26,2 млн. адамға өседі және 123,5 млн.

адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 30.1%-ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен

әлемде ол 31.6% құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: НИГЕРИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Нигерияда туу саны шамамен 1,8 млн. адамды, ал өлім

саны тиісінше 1,2 млн. адамды құрады. Осылайша 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 644,5 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 7,4 млн. адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 2,3 млн. адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 5,1 млн. адам деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға қарай туу саны

жылына орташа есеппен 10,7 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп болжануда. Өлім саны 2,7 млн.

адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 8 млн. адам мөлшерін құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Нигерияда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 19,1 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бала туудың өсуі, бала өлімінің қысқаруы және

денсаулық сақтау жүйесінің жалпы дамуы салдарынан бұл көрсеткіш 18,1 жыл деңгейіне дейін

төмендеді. Дегенмен, 2050 жылға қарай өмір ұзақтығының ұлғаюы салдарынан медианалық жас 4,3

жылға немесе 24.1%-ға өседі және 22,4 жыл шамасын құрайды деп күтілуде, бұл болжанатын орташа

әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 13,6 жылға немесе 60.8%-ға кем.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: НИДЕРЛАНДЫ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: НИДЕРЛАНДЫ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: НИДЕРЛАНДЫ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: НИДЕРЛАНДЫ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Нидерландының халық саны 1950 жылы 10 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 35-орында болды.

• 2018 жылға қарай Нидерландының халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 7,1 млн. адамға

немесе 17,1 млн. адамның жалпы санына дейін 71%-ға өсті, алайда басқа мемлекеттердегі өсу

қарқыны одан да жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет 32

позицияға төмен түсіп, осылайша әлемде 67-орынға ие болды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай Нидерландының халқының

саны тағы 0,4 млн. адамға немесе 2%-ға, 17,5 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп күтілуде.

Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 77-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 2,1 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен

19,2 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 12%-ға өсуіне сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 1,2 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 7%-ға жалпы деңгейі

15,9 млн. адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Нидерландыда жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең

көп (абсолюттік мәнде) өсім 80-нен 84 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 496 мың

адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 119% құрауы мүмкін, сондай-ақ 85-тен 89 жасқа дейінгі

санатта 414,5 мың адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 168%-ға өсуі күтілуде. Ең көп

қысқарту (абсолюттік мәнде) 50-ден 54 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 223,8 мың

адамды немесе 2018 жылмен салыстырғанда 17%, сондай-ақ 45-тен 49 жасқа дейінгі санатта 132,6

мың адам құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 11%-ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: НИДЕРЛАНДЫ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 2,8 млн. адамнан 2050 жылы 2,6 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Нидерландыда халықтың осы санатының саны 168 мың адамға немесе 6.1%-ға қысқарады

деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі,

бағалау бойынша, 2018 жылы 16.2%-дан 2050 жылы 14.9%-ға дейін қысқарады.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы

11,2 млн. адамнан 2050 жылы 10,3 млн. адамға дейін қысқарады. Осылайша, Нидерландыда бұл

санаттағы халық санының 971,1 мың адамға немесе 8.6%-ға азаюы болжануда. Нәтижесінде

халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 65.8%-дан 2050

жылы 58.6%-ға дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 3,1 млн.

адамнан 2050 жылы 4,6 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Нидерландыда осы санаттағы халық

санының 1,6 млн. адамға немесе 1,5 есе (51.2%-ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 18.0%-дан 2050 жылы 26.5%-

ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Нидерландының қала халқының саны 1950 жылдан бастап 2,8 есе немесе 10 млн. адамға өсті: егер

1950 жылы ол 5,6 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 15,6 млн. адамды

құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 56.1%-ды құраса, 2018 жылы бұл мән 91.5%-ды

құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 8.3%-ға немесе 1,3 млн. адамға

ұлғаяды және 16,9 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 96.6%-ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: НИДЕРЛАНДЫ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 67% немесе 3 млн. адамға қысқарды:

егер 1950 жылы ол 4,4 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 1,5 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 43.9%-ды (орташа әлем бойынша

- 70.4%), ал 2018 жылы — 8.5% - ды (орташа әлем бойынша — 44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға

қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының саны

59.4%-ға немесе 864,2 мың адамға қысқарады және 589,6 мың адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі

3.4%-ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Нидерландыда туу саны шамамен 228,6 мың адамды, ал

өлім саны тиісінше 78,1 мың адамды құрады. Осылайша 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 150,5 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 181,1 мың адам деңгейінде, ал

өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 148,5 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 32,6 мың адам деңгейіне дейін қысқарды. 2050 жылға қарай туу

саны жылына орташа есеппен 170,3 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда. Өлім саны

212,7 мың адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі

жылына шамамен 42,4 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Нидерландыда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 28 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 43,2 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 3,6 жылға немесе 8.3%-ға өседі және 46,8 жыл шамасын құрайды

деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 10,7 жылға немесе 23%-ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ПӘКІСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ПӘКІСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ПӘКІСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ПӘКІСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ПӘКІСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Пәкістанның халық саны 1950 жылы 37,5 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 14-орында болды.

• 2018 жылға қарай Пәкістанның халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 163,5 млн. адамға

немесе 201 млн. адамның жалпы санына дейін 5,4 есе (436%-ға) өсті, нәтижесінде халық саны

бойынша елдер рейтингінде мемлекет 8 позицияға жоғары көтеріліп, осылайша әлемде 6-орынға ие

болды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай Пәкістанның халқының саны

тағы 106 млн. адамға немесе 53%-ға, 307 млн. адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп күтілуде.

Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 6-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 141 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен

342 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 70%-ға өсуіне сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда өсім шамамен 73 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 36%-ға жалпы деңгейі 274

млн. адамға дейін өсуіне сәйкес келеді.

• Пәкістанда жас топтар тұрғысынан барлық бағытта халық санының ұлғаюы күтілуде; ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 35-тен 39 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 10,3 млн. адамға

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 81% құрауы мүмкін, сондай-ақ 40-тан 44 жасқа дейінгі санатта

9,9 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 94%-ға өсуі күтілуде.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 69,6 млн. адамнан 2050 жылы 76,3 млн. адамға дейін өседі деп күтілуде.

Осылайша Пәкістанда халықтың осы санатының саны 6,7 млн. адамға немесе 9.6%-ға өседі деп

күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтары халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы

санындағы 15 жастан кіші адамдардың үлесі 2018 жылы 34.7%-дан 2050 жылы 24.9%-ға дейін

қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ПӘКІСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы

122,9 млн. адамнан 2050 жылы 207 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Пәкістанда бұл санаттағы

халық санының 84,1 млн. адамға немесе 1,7 есе (68.5%-ға) көбеюі болжануда. Нәтижесінде халықтың

жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 61.2%-дан 2050 жылы

67.4%-ға дейін өседі деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 8,3 млн.

адамнан 2050 жылы 23,6 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Пәкістанда осы санаттағы халық

санының 15,3 млн. адамға немесе 2,8 есе (184.6%-ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 4.1%-дан 2050 жылы 7.7%-ға

дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Пәкістанның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 11,2 есе немесе 67,1 млн. адамға өсті: егер

1950 жылы ол 6,6 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 73,6 млн.адамды

құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 17.5%-ды құраса, 2018 жылы бұл мән 36.7%-ды

құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 2,2 есе немесе 86,6 млн адамға

өседі және 160,2 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 52.2%-ға дейін өседі деп болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 4,1 есе немесе 96,2 млн. адамға

ұлғайды: егер 1950 жылы ол 31 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 127,2

млн. адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 82.5%-ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы — 63.3% - ды (орташа әлем бойынша — 44.7%) құрады. Бұл ретте

2050 жылға қарай ауыл тұрғындарының саны тағы 15.4% немесе 19,5 млн. адамға өседі және 146,7

млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 47.8%-ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен

әлемде ол 31.6% құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ПӘКІСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Пәкістанда туу саны шамамен 1,6 млн. адамды, ал өлім

саны тиісінше 1,1 млн. адамды құрады. Осылайша 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 578 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 5,4 млн. адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 1,4 млн. адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 4 млн. адам деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға қарай туу саны

жылына орташа есеппен 5,3 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда. Өлім саны 2,3

млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 2,9 млн. адам мөлшерін құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Пәкістанда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 19,8 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 23,5 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 7,5 жылға немесе 31.7%-ға өседі және 30,9 жыл шамасын құрайды

деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 5,1 жылға немесе 16.5%-ға кем.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ПОЛЬША

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ПОЛЬША

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Польшаның халық саны 1950 жылы 24,8 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 18-орында болды.

• 2018 жылға қарай Польшаның халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 13,3 млн. адамға немесе

38,1 млн. адамның жалпы санына дейін 54%-ға өсті, алайда басқа мемлекеттердегі өсу қарқыны одан

да жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет 19 позицияға төмен түсіп,

осылайша әлемде 37-орынға ие болды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда халықтың қартаюымен көші-қон ағындарымен

байланысты демографиялық үдерістер салдарынан 2050 жылға қарай Польшаның халқының саны 5,7

млн. адамға немесе 15%-ға, 32,4 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп күтілуде. Нәтижесінде, ел

2050 жылы халық саны бойынша әлемде 63-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 2,2 млн. адамға қысқарту күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны

шамамен 35,9 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 6%-ға төмендеуге сәйкес

келеді. Төмен сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 9 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 24%-ға

жалпы деңгейі 29,1 млн. адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Польшада жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 75-тен 79 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 863,7 мың адамға

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 85% құрауы мүмкін, сондай-ақ 70-тен 74 жасқа дейінгі санатта

835,2 мың адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 53%-ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту

(абсолюттік мәнде) 35-тен 39 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 1,4 млн. адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 42%, сондай-ақ 30-дан 34 жасқа дейінгі санатта 1,3 млн. адам

құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 44%-ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ПОЛЬША

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 5,7 млн. адамнан 2050 жылы 4 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Польшада халықтың осы санатының саны 1,7 млн. адамға немесе 30.2%-ға қысқарады

деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі,

бағалау бойынша, 2018 жылы 14.9%-дан 2050 жылы 12.2%-ға дейін қысқарады.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы

26,3 млн. адамнан 2050 жылы 18,7 млн. адамға дейін қысқарады. Осылайша, Польшада бұл

санаттағы халық санының 7,6 млн. адамға немесе 28.9%-ға азаюы болжануда. Нәтижесінде халықтың

жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 69.1%-дан 2050 жылы

57,9%-ға дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 6,1 млн.

адамнан 2050 жылы 9,7 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Польшада осы санаттағы халық

санының 3,6 млн. адамға немесе 1,6 есе (59.0%-ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 16.0%-дан 2050 жылы 29.9%-

ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Польшаның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 2,4 есе немесе 13,4 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 9,5 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 22,9 млн. адамды құрады.

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 38.3%-ды құраса, 2018 жылы бұл мән 60.1%-ды құрады. Бұл

ретте 2050 жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты қала

тұрғындарының саны 0.4%-ға немесе 85,7 мың адамға қысқарады және 22,8 млн. адам деңгейіне

жетеді, ал оның үлесі 70.4%-ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ПОЛЬША

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 0,6% немесе 0,1 млн. адамға қысқарды:

егер 1950 жылы ол 15,3 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 15,2 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 61.7%-ды (орташа әлем бойынша

- 70.4%), ал 2018 жылы — 39.9% - ды (орташа әлем бойынша — 44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға

қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының саны

37%-ға немесе 5,6 млн. адамға қысқарады және 9,6 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 29.6%-

ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Польшада туу саны шамамен 772,3 мың адамды, ал

өлім саны тиісінше 283,2 мың адамды құрады. Осылайша 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 489,1 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 345 мың адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 399,6 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 54,6 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерге дейін қысқарды.

2050 жылға қарай туу саны жылына орташа есеппен 258,9 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп

болжануда. Өлім саны 479,9 мың адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы

халықтың табиғи өсімі жылына шамамен 221 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын

болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Польшада жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 25,8 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 41,8 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 10,4 жылға немесе 25%-ға өседі және 52,2 жыл шамасын құрайды

деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 16,1 жылға немесе 30.9%-ға

артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: КОРЕЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Кореяның халық саны 1950 жылы 19,2 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 23-орында болды.

• 2018 жылға қарай Кореяның халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 32 млн. адамға немесе 51,2

млн. адамның жалпы санына дейін 2,7 есе (167%-ға) өсті, алайда басқа мемлекеттердегі өсу қарқыны

одан да жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет 4 позицияға төмен

түсіп, осылайша әлемде 27-орынға ие болды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда халықтың қартаюымен көші-қон ағындарымен

байланысты демографиялық үдерістер салдарынан 2050 жылға қарай Кореяның халқының саны 0,7

млн. адамға немесе 1%-ға, 50,5 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп күтілуде. Нәтижесінде, ел

2050 жылы халық саны бойынша әлемде 41-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 3,9 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен

55,1 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 8%-ға өсуіне сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 5,3 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 10%-ға жалпы

деңгейі 45,9 млн. адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Кореяда жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 80-нен 84 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 2,2 млн. адамға

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 222% құрауы мүмкін, сондай-ақ 75-тен 79 жасқа дейінгі санатта

2,2 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 152%-ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту

(абсолюттік мәнде) 45-тен 49 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 1,7 млн. адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 39%, сондай-ақ 40-тан 44 жасқа дейінгі санатта 1,5 млн. адам

құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 39%-ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: КОРЕЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 6,8 млн. адамнан 2050 жылы 5,8 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Кореяда халықтың осы санатының саны 1 млн. адамға немесе 14.8%-ға қысқарады деп

күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі,

бағалау бойынша, 2018 жылы 13.4%-дан 2050 жылы 11.5%-ға дейін қысқарады.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы

37,5 млн. адамнан 2050 жылы 27,5 млн. адамға дейін қысқарады. Осылайша, Кореяда бұл санаттағы

халық санының 10 млн. адамға немесе 28.9%-ға азаюы болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 73.2%-дан 2050 жылы 54.5%-ға

дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 6,9 млн.

адамнан 2050 жылы 17,1 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Кореяда осы санаттағы халық

санының 10,3 млн. адамға немесе 2,5 есе (149.6%-ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 13.4%-дан 2050 жылы 33.9%-

ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Кореяның қала халқының саны 1950 жылыдан бастап 10,2 есе немесе 37,6 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 4,1 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 41,7 млн. адамды құрады.

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 21.4%-ды құраса, 2018 жылы бұл мән 81.5%-ды құрады. Бұл

ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны 4.6%-ға немесе 1,9 млн. адамға қысқарады және

43,6 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 86.4%-ға дейін өседі деп болжануда.



425

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: КОРЕЯ РЕСПУБЛИКАСЫ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 37.2% немесе 5,6 млн. адамға қысқарды:

егер 1950 жылы ол 15,1 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 9,5 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 78.6%-ды (орташа әлем бойынша

- 70.4%), ал 2018 жылы — 18.5% - ды (орташа әлем бойынша — 44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға

қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының саны

27.9%-ға немесе 2,6 млн. адамға қысқарады және 6,8 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі

13.6%-ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Кореяда туу саны шамамен 808,5 мың адамды, ал өлім

саны тиісінше 344,5 мың адамды құрады. Осылайша 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 464 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 452,6 мың адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 309,9 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 142,7 мың адам мөлшеріне дейін қысқарды. 2050 жылға қарай

туу саны жылына орташа есеппен 377,8 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда. Өлім

саны 643,6 мың адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи

өсімі жылына шамамен 256,9 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын болады деп

болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Кореяда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950 жылы

19 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 43,4 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға

қарай медианалық жас тағы 10,6 жылға немесе 24.4%-ға өседі және 53,9 жыл шамасын құрайды деп

күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 17,9 жылға немесе 33.2%-ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: РЕССЕЙ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: РЕССЕЙ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: РЕССЕЙ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: РЕССЕЙ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: РЕССЕЙ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Ресейдің халық саны 1950 жылы 103 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 4-орында болды.

• 2018 жылға қарай Ресейдің халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 41 млн. адамға немесе 144

млн. адамның жалпы санына дейін 40%-ға өсті, алайда басқа мемлекеттердегі өсу қарқыны одан да

жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет 5 позицияға төмен түсіп,

осылайша әлемде 9-орынға ие болды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда халықтың қартаюымен көші-қон ағындарымен

байланысты демографиялық үдерістер салдарынан 2050 жылға қарай Ресейдің халқының саны 11

млн. адамға немесе 8%-ға, 133 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп күтілуде. Нәтижесінде, ел

2050 жылы халық саны бойынша әлемде 15-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 3 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен

147 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 2%-ға өсуіне сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 25 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 17%-ға жалпы

деңгейі 119 млн. адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Ресейде жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 70-тен 74 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 2,8 млн. адамға

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 66% құрауы мүмкін, сондай-ақ 75-тен 79 жасқа дейінгі санатта

1,7 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 47%-ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту

(абсолюттік мәнде) 30-дан 34 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 3,7 млн. адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 29%, сондай-ақ 50-ден 54 жасқа дейінгі санатта 3 млн. адам

құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 33%-ға қысқартуға сәйкес келеді.



431

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: РЕССЕЙ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 25,7 млн. адамнан 2050 жылы 23,1 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Ресейде халықтың осы санатының саны 2,5 млн. адамға немесе 9.9%-ға қысқаруы

күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі,

бағалау бойынша, 2018 жылы 17.8%-дан 2050 жылы 17.4%-ға дейін қысқарады.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы

99,1 млн. адамнан 2050 жылы 82,2 млн. адамға дейін қысқарады. Осылайша, Ресейде бұл санаттағы

халық санының 16,9 млн. адамға немесе 17.0%-ға азаюы болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 68.8%-дан 2050 жылы 62.0%-ға

дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 19,2 млн.

адамнан 2050 жылы 27,4 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Ресейде осы санаттағы халық

санының 8,2 млн. адамға немесе 42.5%-ға өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы санындағы

еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 13.3%-дан 2050 жылы 20.6%-ға дейін

ұлғаяды деп күтілуде.

• Ресейдің қала халқының саны 1950 жылдан бастап 2,4 есе немесе 61,8 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 45,3 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 107,2 млн. адамды

құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 44.1%-ды құраса, 2018 жылы бұл мән 74.4%-ды

құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 3.2%-ға немесе 3,4 млн. адамға

қысқарады және 110,6 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 83.3%-ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: РЕССЕЙ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 36% немесе 20,7 млн. адамға қысқарды:

егер 1950 жылы ол 57,5 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 36,8 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 55.9%-ды (орташа әлем бойынша

- 70.4%), ал 2018 жылы — 25.6% - ды (орташа әлем бойынша — 44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға

қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының саны

39.9%-ға немесе 14,7 млн. адамға қысқарады және 22,1 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі

16.7%-ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Ресейде туу саны шамамен 2,9 млн. адамды, ал өлім

саны тиісінше 1,2 млн. адамды құрады. Осылайша 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 1,7 млн. адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 1,8 млн. адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 2 млн. адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 180,2 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерге дейін қысқарды.

2050 жылға қарай туу саны жылына орташа есеппен 1,6 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп

болжануда. Өлім саны 2 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы

халықтың табиғи өсімі жылына шамамен 379,4 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын

болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Ресейде жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950 жылы

24,3 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 39,6 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға

қарай медианалық жас тағы 1,8 жылға немесе 4.6%-ға өседі және 41,4 жыл шамасын құрайды деп

күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 5,4 жылға немесе 13%-ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: РУМЫНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: РУМЫНИЯ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: РУМЫНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: РУМЫНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: РУМЫНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Румынияның халық саны 1950 жылы 16,2 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 29-орында болды.

• 2018 жылға қарай Румынияның халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 3,4 млн. адамға немесе

19,6 млн. адамның жалпы санына дейін 21%-ға өсті, алайда басқа мемлекеттердегі өсу қарқыны одан

да жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет 30 позицияға төмен түсіп,

осылайша әлемде 59-орынға ие болды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда халықтың қартаюымен көші-қон ағындарымен

байланысты демографиялық үдерістер салдарынан 2050 жылға қарай Румынияның халқының саны

3,2 млн. адамға немесе 16%-ға, 16,4 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп күтілуде. Нәтижесінде,

ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 78-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 1,4 млн. адамға қысқарту күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны

шамамен 18,2 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 7%-ға төмендеуге сәйкес

келеді. Төмен сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 4,9 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 25%-ға

жалпы деңгейі 14,7 млн. адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Румынияда жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 75-тен 79 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 352 мың адамға

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 56% құрауы мүмкін, сондай-ақ 70-тен 75 жасқа дейінгі санатта

336,2 мың адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 41%-ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту

(абсолюттік мәнде) 45-тен 49 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 581,2 мың адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 37%, сондай-ақ 40-тан 44 жасқа дейінгі санатта 561,9 мың адам

құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 36%-ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: РУМЫНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 3 млн. адамнан 2050 жылы 2,3 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Румынияда халықтың осы санатының саны 663 мың адамға немесе 22.2%-ға қысқарады

деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі,

бағалау бойынша, 2018 жылы 15.2%-дан 2050 жылы 14.2%-ға дейін қысқарады.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы

13,3 млн. адамнан 2050 жылы 9,7 млн. адамға дейін қысқарады. Осылайша, Румынияда бұл

санаттағы халық санының 3,6 млн. адамға немесе 26.8%-ға азаюы болжануда. Нәтижесінде халықтың

жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 67.8%-дан 2050 жылы

59.3%-ға дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 3,3 млн.

адамнан 2050 жылы 4,4 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Румынияда осы санаттағы халық

санының 1 млн. адамға немесе 31.4%-ға өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы санындағы

еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 16.9%-дан 2050 жылы 26.6%-ға дейін

ұлғаяды деп күтілуде.

• Румынияның қала халқының саны 1950 жылыдан бастап 2,5 есе немесе 6,4 млн. адамға өсті: егер

1950 жылы ол 4,2 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 10,6 млн. адамды

құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 25.6%-ды құраса, 2018 жылы бұл мән 54%-ды құрады.

Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 3.4%-ға немесе 359,3 мың адамға өседі

және 10,9 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 66.7%-ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: РУМЫНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 25.4% немесе 3,1 млн. адамға қысқарды:

егер 1950 жылы ол 12,1 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 9 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 74.4%-ды (орташа әлем бойынша

- 70.4%), ал 2018 жылы — 46% - ды (орташа әлем бойынша — 44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға

қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының саны

39.3%-ға немесе 3,5 млн. адамға қысқарады және 5,5 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі

33.3%-ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Румынияда туу саны шамамен 430,8 мың адамды, ал

өлім саны тиісінше 180,8 мың адамды құрады. Осылайша 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 249,9 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 187,4 мың адам деңгейінде, ал

өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 255,1 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 67,7 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерге дейін қысқарды.

2050 жылға қарай туу саны жылына орташа есеппен 150,7 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп

болжануда. Өлім саны 250,3 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп күтілуде. Осылайша, 2050

жылы халықтың табиғи өсімі жылына шамамен 99,6 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын

болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Румынияда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 26,3 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 43 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 5 жылға немесе 11.7%-ға өседі және 48 жыл шамасын құрайды деп

күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 11,9 жылға немесе 24.9%-ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: СЕРБИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: СЕРБИЯ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: СЕРБИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: СЕРБИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: СЕРБИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Сербияның халық саны 1950 жылы 6,7 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 53-орында болды.

• 2018 жылға қарай Сербияның халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 2,1 млн. адамға немесе

8,8 млн. адамның жалпы санына дейін 31%-ға өсті, алайда басқа мемлекеттердегі өсу қарқыны одан

да жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет 43 позицияға төмен түсіп,

осылайша әлемде 96-орынға ие болды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда халықтың қартаюымен көші-қон ағындарымен

байланысты демографиялық үдерістер салдарынан 2050 жылға қарай Сербияның халқының саны 1,4

млн. адамға немесе 16%-ға, 7,4 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп күтілуде. Нәтижесінде, ел

2050 жылы халық саны бойынша әлемде 114-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 0,5 млн. адамға қысқарту күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны

шамамен 8,3 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 6%-ға төмендеуге сәйкес

келеді. Төмен сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 2,1 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 24%-ға

жалпы деңгейі 6,7 млн. адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Сербияда жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 75-тен 79 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 140,9 мың адамға

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 58% құрауы мүмкін, сондай-ақ 70-тен 75 жасқа дейінгі санатта

76 мың адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 19%-ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту (абсолюттік

мәнде) 30-дан 34 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 180,7 мың адамды немесе 2018

жылмен салыстырғанда 30%, сондай-ақ 40-тан 44 жасқа дейінгі санатта 180,6 мың адам құрауы

мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 29%-ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: СЕРБИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 1,4 млн. адамнан 2050 жылы 1,1 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Сербияда халықтың осы санатының саны 330,9 мың адамға немесе 23.1%-ға қысқарады

деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі,

бағалау бойынша, 2018 жылы 16.3%-дан 2050 жылы 14.8%-ға дейін қысқарады.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 5,9

млн. адамнан 2050 жылы 4,6 млн. адамға дейін қысқарады. Осылайша, Сербияда бұл санаттағы

халық санының 1,3 млн. адамға немесе 22.1%-ға азаюы болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 67.2%-дан 2050 жылы 61.7%-ға

дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 1,4 млн.

адамнан 2050 жылы 1,8 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Сербияда осы санаттағы халық

санының 315,5 мың адамға немесе 21.9%-ға өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 16.4%-дан 2050 жылы 23.6%-

ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Сербияның қала халқының саны 1950 жылыдан бастап 3,6 есе немесе 3,5 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 1,4 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 4,9 млн. адамды құрады.

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 20.3%-ды құраса, 2018 жылы бұл мән 56.1%-ды құрады. Бұл

ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 4.2%-ға немесе 206,7 мың адамға өседі және

5,1 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 68.8%-ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: СЕРБИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 28.3% немесе 1,5 млн. адамға қысқарды:

егер 1950 жылы ол 5,4 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 3,8 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 79.7%-ды (орташа әлем бойынша

- 70.4%), ал 2018 жылы — 43.9% - ды (орташа әлем бойынша — 44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға

қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының саны

39.6%-ға немесе 1,5 млн. адамға қысқарады және 2,3 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі

31.2%-ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Сербияда туу саны шамамен 189,4 мың адамды, ал өлім

саны тиісінше 95,9 мың адамды құрады. Осылайша 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 93,5 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 92,5 мың адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 112 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 19,5 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерге дейін қысқарды.

2050 жылға қарай туу саны жылына орташа есеппен 71,9 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп

болжануда. Өлім саны 107,8 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп күтілуде. Осылайша, 2050

жылы халықтың табиғи өсімі жылына шамамен 35,9 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын

болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Сербияда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950 жылы

25,8 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 41,2 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға

қарай медианалық жас тағы 5,2 жылға немесе 12.7%-ға өседі және 46,4 жыл шамасын құрайды деп

күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 10,3 жылға немесе 22.2%-ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: СОМАЛИ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: СОМАЛИ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: СОМАЛИ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: СОМАЛИ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: СОМАЛИ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Сомали халқының саны 1950 жылы 2,3 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 103-орында болды.

• 2018 жылға қарай Сомали халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 12,9 млн. адамға немесе 15,2

млн. адамның жалпы санына дейін 6,6 есе (561%-ға) өсті, нәтижесінде халық саны бойынша елдер

рейтингінде мемлекет 30 позицияға жоғары көтеріліп, осылайша әлемде 73-орынға ие болды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай Сомали халқының саны тағы

20,7 млн. адамға немесе 2,4 есе (136%-ға), 35,9 млн. адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп күтілуде.

Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 58-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 23,9 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен

39,1 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 157%-ға өсуіне сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда өсім шамамен 17,5 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 115%-ға жалпы деңгейі

32,7 млн. адамға дейін өсуіне сәйкес келеді.

• Сомалиде жас топтар тұрғысынан барлық бағытта халық санының ұлғаюы күтілуде; ең көп (абсолюттік

мәнде) өсім 5-тен 9 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 2,2 млн. адамға немесе 2018

жылмен салыстырғанда 96% құрауы мүмкін, сондай-ақ 0-ден 4 жасқа дейінгі санатта 2,2 млн. адамға

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 80%-ға өсуі күтілуде.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 7 млн. адамнан 2050 жылы 13,7 млн. адамға дейін өседі деп күтілуде.

Осылайша Нигерде халықтың осы санатының саны 6,6 млн. адамға немесе 1,9 есе (94.3%-ға) өседі

деп күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтары халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы

санындағы 15 жастан кіші адамдардың үлесі 2018 жылы 46.3%-дан 2050 жылы 38.1%-ға дейін

қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: СОМАЛИ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 7,8

млн. адамнан 2050 жылы 21,1 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Сомалиде бұл санаттағы халық

санының 13,3 млн. адамға немесе 2,7 есе (171.7%-ға) көбеюі болжануда. Нәтижесінде халықтың

жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 51.2%-дан 2050 жылы

58.9%-ға дейін өседі деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 375,4 мың

адамнан 2050 жылы 1 066 мың адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Сомалиде осы санаттағы халық

санының 690,6 мың адамға немесе 2,8 есе (184.0%-ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 2.5%-дан 2050 жылы 3.0%-ға

дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Сомалидің қала халқының саны 1950 жылдан бастап 23,7 есе немесе 6,5 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 288,1 мың адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 6,8 млн.адамды құрады.

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 12.7%-ды құраса, 2018 жылы бұл мән 45%-ды құрады. Бұл ретте

2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 3,3 есе немесе 16 млн адамға өседі және 22,9 млн.

адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 63.8%-ға дейін өседі деп болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 4,2 есе немесе 6,4 млн. адамға ұлғайды:

егер 1950 жылы ол 2 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 8,4 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 87.3%-ды (орташа әлем бойынша

- 70.4%), ал 2018 жылы — 55% - ды (орташа әлем бойынша — 44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға

қарай ауыл тұрғындарының саны тағы 55.4%-ға немесе 4,6 млн. адамға өседі және 13 млн. адам

деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 36.2%-ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол

31.6% құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: СОМАЛИ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Сомалиде туу саны шамамен 116,2 мың адамды, ал өлім

саны тиісінше 70,7 мың адамды құрады. Осылайша 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 45,5 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 644,1 мың адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 164,8 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 479,4 мың адам деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға қарай туу саны

жылына орташа есеппен 1 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп болжануда. Өлім саны 216,3 мың

адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 826,5 мың адам мөлшерін құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Сомалиде жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 19,5 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бала туудың өсуі, бала өлімінің қысқаруы және

денсаулық сақтау жүйесінің жалпы дамуы салдарынан бұл көрсеткіш 16,8 жыл деңгейіне дейін

төмендеді. Дегенмен, 2050 жылға қарай өмір ұзақтығының ұлғаюы салдарынан медианалық жас 3,9

жылға немесе 23.2%-ға өседі және 20,7 жыл шамасын құрайды деп күтілуде, бұл болжанатын орташа

әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 15,3 жылға немесе 73.9%-ға кем.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: АҚШ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: АҚШ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: АҚШ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: АҚШ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: АҚШ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, АҚШ халқының саны 1950 жылы 159 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 3-орында болды.

• 2018 жылға қарай АҚШ халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 168 млн. адамға немесе 327

млн. адамның жалпы санына дейін 2,1 есе (106%-ға) өсті, алайда басқа мемлекеттердегі өсу қарқыны

одан да жоғары болғандықтан елдер рейтингінде мемлекет позициясы өзгермеді.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай АҚШ халқының саны тағы 63

млн. адамға немесе 19%-ға, 390 млн. адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп күтілуде. Нәтижесінде, ел

2050 жылы халық саны бойынша әлемде 4-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 103 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен

430 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 31%-ға өсуіне сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда өсім шамамен 24 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 7%-ға жалпы деңгейі 32,7

млн. адамға дейін өсуіне сәйкес келеді.

• АҚШ-та жас топтар тұрғысынан барлық бағытта халық санының ұлғаюы күтілуде; ең көп (абсолюттік

мәнде) өсім 80-нен 84 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 7,8 млн. адамға немесе 2018

жылмен салыстырғанда 129% құрауы мүмкін, сондай-ақ 85-тен 89 жасқа дейінгі санатта 7,1 млн.

адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 187%-ға өсуі күтілуде.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 61,5 млн. адамнан 2050 жылы 67 млн. адамға дейін өседі деп күтілуде.

Осылайша АҚШ-та халықтың осы санатының саны 5,5 млн. адамға немесе 8.9%-ға өседі деп күтілуде.

Дегенмен, өзге жас топтары халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы санындағы 15

жастан кіші адамдардың үлесі 2018 жылы 18.8%-дан 2050 жылы 17.2%-ға дейін қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: АҚШ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы

217,3 млн. адамнан 2050 жылы 240,6 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, АҚШ-та бұл санаттағы

халық санының 23,3 млн. адамға немесе 10.7%-ға көбеюі болжануда. Дегенмен, өзге жас топтары

халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы

адамдардың үлесі 2018 жылы 66.5%-дан 2050 жылы 61.8%-ға дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 48 млн.

адамнан 2050 жылы 82 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, АҚШ-та осы санаттағы халық санының

34 млн. адамға немесе 1,7 есе (70.9%-ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы санындағы

еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 14.7%-дан 2050 жылы 21.0%-ға дейін

ұлғаяды деп күтілуде.

• АҚШ қала халқының саны 1950 жылдан бастап 2,6 есе немесе 166,9 млн. адамға өсті: егер 1950 жылы

ол 101,9 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 268,8 млн.адамды құрады.

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 64.2%-ды құраса, 2018 жылы бұл мән 82.3%-ды құрады. Бұл

ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 29.2%-ға немесе 78,6 млн адамға өседі және

347,3 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 89.2%-ға дейін өседі деп болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 1 есе немесе 1,1 млн. адамға ұлғайды:

егер 1950 жылы ол 56,9 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 58 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 35.8%-ды (орташа әлем бойынша

- 70.4%), ал 2018 жылы — 17.7% - ды (орташа әлем бойынша — 44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға

қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының саны

27.1%-ға немесе 15,7 млн. адамға қысқарады және 42,2 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі

10.8%-ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: АҚШ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы АҚШ-та туу саны шамамен 4 млн. адамды, ал өлім саны

тиісінше 1,6 млн. адамды құрады. Осылайша 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен жылына 2,4

млн. адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 4,1 млн. адам деңгейінде, ал өлім саны тиісінше

жыл сайын шамамен 2,7 млн. адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты халықтың жыл

сайынғы табиғи өсімі 1,4 млн. адам деңгейіне дейін қысқарды. 2050 жылға қарай туу саны жылына

орташа есеппен 4,4 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп болжануда. Өлім саны 3,9 млн. адам

деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына шамамен

506,6 мың адам мөлшерін құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни АҚШ-та жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950 жылы

30,2 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 38,3 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға

қарай медианалық жас тағы 3,8 жылға немесе 9.9%-ға өседі және 42 жыл шамасын құрайды деп

күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 6 жылға немесе 14.3%-ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ТӘДЖІКСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ТӘДЖІКСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ТӘДЖІКСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ТӘДЖІКСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ТӘДЖІКСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Тәжікстанның халық саны 1950 жылы 1,5 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 116-орында болды.

• 2018 жылға қарай Тәжікстан халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 7,6 млн. адамға немесе 9,1

млн. адамның жалпы санына дейін 6,1 есе (507%-ға) өсті, нәтижесінде халық саны бойынша елдер

рейтингінде мемлекет 21 позицияға жоғары көтеріліп, осылайша әлемде 95-орынға ие болды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай Тәжікстан халқының саны

тағы 5,4 млн. адамға немесе 59%-ға, 14,5 млн. адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп күтілуде.

Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 81-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 7,1 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен

16,2 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 78%-ға өсуіне сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда өсім шамамен 3,8 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 42%-ға жалпы деңгейі

12,9 млн. адамға дейін өсуіне сәйкес келеді.

• Тәжікстанда жас топтар тұрғысынан барлық бағытта халық санының ұлғаюы күтілуде; ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 35-тен 39 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 501,9 мың адамға

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 90% құрауы мүмкін, сондай-ақ 60-тан 64 жасқа дейінгі санатта

444,9 мың адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 198%-ға өсуі күтілуде.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ТӘДЖІКСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 3,2 млн. адамнан 2050 жылы 3,9 млн. адамға дейін өседі деп күтілуде.

Осылайша Тәжікстанда халықтың осы санатының саны 647 мың адамға немесе 20.1%-ға өседі деп

күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтары халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы

санындағы 15 жастан кіші адамдардың үлесі 2018 жылы 35.3%-дан 2050 жылы 26.6%-ға дейін

қысқарады.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 5,6

млн. адамнан 2050 жылы 9,5 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Тәжікстанда бұл санаттағы

халық санының 3,9 млн. адамға немесе 1,7 есе (69.0%-ға) көбеюі болжануда. Нәтижесінде халықтың

жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 61.5%-дан 2050 жылы

65.1%-ға дейін өседі деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 290,7 мың

адамнан 2050 жылы 1 195 мың адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Тәжікстанда осы санаттағы халық

санының 904,6 мың адамға немесе 4,1 есе (311.2%-ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 3.2%-дан 2050 жылы 8.2%-ға

дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Тәжікстанның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 5,5 есе немесе 2 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 449,9 мың адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 2,5 млн.адамды құрады.

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 29.4%-ды құраса, 2018 жылы бұл мән 27.1%-ды құрады. Бұл

ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 2,5 есе немесе 3,8 млн адамға өседі және 6,2

млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 43%-ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ТӘДЖІКСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 6,1 есе немесе 5,6 млн. адамға ұлғайды:

егер 1950 жылы ол 1,1 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 6,6 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 70.6%-ды (орташа әлем бойынша

- 70.4%), ал 2018 жылы — 72.9% - ды (орташа әлем бойынша — 44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға

қарай ауыл тұрғындарының саны тағы 24.8%-ға немесе 1,6 млн. адамға өседі және 8,3 млн. адам

деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 57%-ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол

31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Тәжікстанда туу саны шамамен 71,1 мың адамды, ал

өлім саны тиісінше 25,6 мың адамды құрады. Осылайша 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 45,4 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 251,5 мың адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 46,2 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 205,3 мың адам деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға қарай туу саны

жылына орташа есеппен 266,1 мың адам деңгейіне дейін өседі деп болжануда. Өлім саны 87,4 мың

адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 178,7 мың адам мөлшерін құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Тәжікстанда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 22,3 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 23,3 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 6,6 жылға немесе 28.3%-ға өседі және 29,9 жыл шамасын құрайды

деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 6,2 жылға немесе 20.6%-ға кем.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ТАИЛАНД

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ТАИЛАНД

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ТАИЛАНД

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ТАИЛАНД

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ТАИЛАНД

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Таиландтың халық саны 1950 жылы 20,7 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 22-орында болды.

• 2018 жылға қарай Таиланд халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 48,5 млн. адамға немесе 69,2

млн. адамның жалпы санына дейін 3,3 есе (234%-ға) өсті, нәтижесінде халық саны бойынша елдер

рейтингінде мемлекет 2 позицияға көтеріліп, осылайша әлемде 20-орын алды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай халықтың қартаюымен және

көші-қон ағындарымен байланысты демографиялық үдірістер салдарынан Таиланд халқының саны

3,8 млн. адамға немесе 5%-ға, 65,4 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп күтілуде. Нәтижесінде,

ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 31-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 3,5 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен

72,7 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 5%-ға өсуіне сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 10,7 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 15%-ға жалпы

деңгейі 58,5 млн. адамға дейін төмендеуіне сәйкес келеді.

• Таиландта жас топтар тұрғысынан халық санының әр түрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 75-тен 79 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 2,5 млн. адамға

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 170% құрауы мүмкін, сондай-ақ 80-нен 84 жасқа дейінгі санатта

2,2 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 229%-ға өсуі күтілуде. Ең көп (абсолюттік мәнде)

қысқарту 20-дан 24 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 107 млн. адамды немесе 2018

жылмен салыстырғанда 36 %, сондай-ақ 15-тен 19 жасқа дейінгі санатта 105 млн. адам құрауы мүмкін,

бұл 2018 жылмен салыстырғанда 33% -ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ТАИЛАНД

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 11,8 млн. адамнан 2050 жылы 8,5 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Таиландта халықтың осы санатының саны 3,3 млн. адамға немесе 27.8%-ға қысқарады

деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі,

бағалау бойынша, 2018 жылы 17.0%-дан 2050 жылы 13.0%-ға дейін қысқарады.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы

49,9 млн. адамнан 2050 жылы 38,7 млн. адамға дейін қысқарады. Осылайша, Таиландта бұл

санаттағы халық санының 11,2 млн. адамға немесе 22.4%-ға азаюы болжануда. Нәтижесінде

халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 72.1%-дан 2050

жылы 59.2%-ға дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 7,5 млн.

адамнан 2050 жылы 18,2 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Таиландта осы санаттағы халық

санының 10,6 млн. адамға немесе 2,4 есе (141.5%-ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 10.9%-дан 2050 жылы 27.8%-

ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Таиландтың қала халқының саны 1950 жылыдан бастап 10,1 есе немесе 31,1 млн. адамға өсті: егер

1950 жылы ол 3,4 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 34,6 млн. адамды

құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 16.5%-ды құраса, 2018 жылы бұл мән 49.9%-ды

құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 31.4%-ға немесе 10,9 млн.

адамға өседі және 45,4 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 69.5%-ға дейін өседі деп

болжануда.



474

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ТАИЛАНД

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 2 есе немесе 17,3 млн. адамға

қысқарды: егер 1950 жылы ол 17,3 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны

34,6 млн. адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 83.5%-ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы — 50.1% - ды (орташа әлем бойынша — 44.7%) құрады. Бұл ретте

2050 жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл

тұрғындарының саны 42.3%-ға немесе 14,7 млн. адамға қысқарады және 20 млн. адам деңгейіне

жетеді, ал оның үлесі 30.5%-ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6%

құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Таиландта туу саны шамамен 943,7 мың адамды, ал

өлім саны тиісінше 343,5 мың адамды құрады. Осылайша 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 600,1 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 688,6 мың адам деңгейінде, ал

өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 557,4 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 131,2 мың адам мөлшеріне дейін қысқарды. 2050 жылға қарай

туу саны жылына орташа есеппен 542,7 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда. Өлім

саны 896 мың адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі

жылына шамамен 353,3 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Таиландта жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 18,6 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 40,1 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 9 жылға немесе 22.5%-ға өседі және 49,2 жыл шамасын құрайды

деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 13,1 жылға немесе 26.7%-ға

артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ТАНЗАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ТАНЗАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ТАНЗАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ТАНЗАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ТАНЗАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Танзанияның халық саны 1950 жылы 7,6 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 49-орында болды.

• 2018 жылға қарай Танзания халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 51,5 млн. адамға немесе

59,1 млн. адамның жалпы санына дейін 7,8 есе (678%-ға) өсті, нәтижесінде халық саны бойынша

елдер рейтингінде мемлекет 25 позицияға жоғары көтеріліп, осылайша әлемде 24-орынға ие болды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай Танзания халқының саны

тағы 78,9 млн. адамға немесе 2,3 есе (134%-ға), 138 млн. адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп күтілуде.

Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 14-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 92,9 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен

152 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 157%-ға өсуіне сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда өсім шамамен 65,9 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 112%-ға жалпы деңгейі

125 млн. адамға дейін өсуіне сәйкес келеді.

• Танзанияда жас топтар тұрғысынан барлық бағытта халық санының ұлғаюы күтілуде; ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 10-нан 14 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 7,7 млн адамға

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 102% құрауы мүмкін, сондай-ақ 5-тен 9 жасқа дейінгі санатта 7,7

млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 87%-ға өсуі күтілуде.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 26,4 млн. адамнан 2050 жылы 49,4 млн. адамға дейін өседі деп күтілуде.

Осылайша Танзанияда халықтың осы санатының саны 23 млн. адамға немесе 1,9 есе (87.0%-ға) өседі

деп күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтары халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы

санындағы 15 жастан кіші адамдардың үлесі 2018 жылы 44.7%-дан 2050 жылы 35.8%-ға дейін

қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ТАНЗАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 31

млн. адамнан 2050 жылы 82,6 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Танзанияда бұл санаттағы

халық санының 51,6 млн. адамға немесе 2,7 есе (166.5%-ға) көбеюі болжануда. Нәтижесінде

халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 52.5%-дан 2050

жылы 59.8%-ға дейін өседі деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 1,7 млн.

адамнан 2050 жылы 6,1 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Танзанияда осы санаттағы халық

санының 4,4 млн. адамға немесе 3,6 есе (261.4%-ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 2.8%-дан 2050 жылы 4.4%-ға

дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Танзанияның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 74,7 есе немесе 19,7 млн. адамға өсті: егер

1950 жылы ол 267,1 мың адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 20 млн.адамды

құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 3.5%-ды құраса, 2018 жылы бұл мән 33.8%-ды құрады.

Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 3,8 есе немесе 56,5 млн адамға өседі

және 76,5 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 55.4%-ға дейін өседі деп болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 5,3 есе немесе 31,8 млн. адамға

ұлғайды: егер 1950 жылы ол 7,4 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 39,1

млн. адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 96.5%-ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы — 66.2% - ды (орташа әлем бойынша — 44.7%) құрады. Бұл ретте

2050 жылға қарай ауыл тұрғындарының саны тағы 57.3%-ға немесе 22,4 млн. адамға өседі және 61,5

млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 44.6%-ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен

әлемде ол 31.6% құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ТАНЗАНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Танзанияда туу саны шамамен 401,8 мың адамды, ал

өлім саны тиісінше 183,6 мың адамды құрады. Осылайша 1950 жылы халықтың табиғи өсімі

шамамен жылына 218,2 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 2,2 млн. адам деңгейінде,

ал өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 370,5 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған

байланысты халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 1,8 млн. адам деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға

қарай туу саны жылына орташа есеппен 3,6 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп болжануда. Өлім

саны 599 мың адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі

жылына шамамен 3 млн. адам мөлшерін құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Танзанияда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 16,9 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 17,7 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 4,6 жылға немесе 26%-ға өседі және 22,3 жыл шамасын құрайды

деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 13,8 жылға немесе 61.8%-ға кем.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ТҮРІКМЕНСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ТҮРІКМЕНСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ТҮРІКМЕНСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ТҮРІКМЕНСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Түркіменстанның халық саны 1950 жылы 1,2 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 128-орында болды.

• 2018 жылға қарай Түркіменстанның халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 4,7 млн. адамға

немесе 5,9 млн. адамның жалпы санына дейін 4,9 есе (392%-ға) өсті, нәтижесінде халық саны

бойынша елдер рейтингінде мемлекет 17 позицияға жоғары көтеріліп, осылайша әлемде 111-орынға

ие болды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай Түркіменстанның халқының

саны 2 млн. адамға немесе 34%-ға, 7,9 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Нәтижесінде, ел

2050 жылы халық саны бойынша әлемде 112-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 2,9 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен

8,8 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 49%-ға төмендеуге сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда өсім шамамен 1,1 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 19%-ға жалпы деңгейі 7

млн. адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Түркіменстанда жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең

көп (абсолюттік мәнде) өсім 60-тан 64 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 236,9 мың

адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 129% құрауы мүмкін, сондай-ақ 55-тен 59 жасқа дейінгі

санатта 229,8 мың адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 95%-ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту

(абсолюттік мәнде) 0-ден 4 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 88 мың адамды немесе

2018 жылмен салыстырғанда 13%, сондай-ақ -тан жасқа дейінгі санатта NA адам құрауы мүмкін, бұл

2018 жылмен салыстырғанда NA%-ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ТҮРІКМЕНСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 1,8 млн. адамнан 2050 жылы 1,8 млн. адамға дейін аздап өседі деп күтілуде.

Осылайша, Түркіменстанда халықтың осы санатының саны 18,4 мың адамға немесе 1.0%-ға өседі деп

күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтарының халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы

санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі, бағалау бойынша, 2018 жылы 30.8%-дан 2050 жылы 23.1%-

ға дейін қысқарады.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 3,8

млн. адамнан 2050 жылы 5,3 млн. адамға дейін өседі. Осылайша, Түркіменстанда бұл санаттағы

халық санының 1,5 млн. адамға немесе 38.9%-ға өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 65.2%-дан 2050 жылы 67.2%-ға

дейін өседі деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 230,8 мың

адамнан 2050 жылы 762,4 мың адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Түркіменстанда осы санаттағы халық

санының 531,7 мың адамға немесе 3,3 есе (230.4%-ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 3.9%-дан 2050 жылы 9.7%-ға

дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Түркіменстанның қала халқының саны 1950 жылыдан бастап 5,5 есе немесе 2,5 млн. адамға өсті: егер

1950 жылы ол 544,5 мың адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 3 млн. адамды

құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 45%-ды құраса, 2018 жылы бұл мән 51.6%-ды құрады.

Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 80%-ға немесе 2,4 млн. адамға өседі

және 5,4 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 68.9%-ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ТҮРІКМЕНСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 4,2 есе немесе 2,2 млн. адамға ұлғайды:

егер 1950 жылы ол 666,5 мың адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 2,8 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 55%-ды (орташа әлем бойынша -

70.4%), ал 2018 жылы — 48.4% - ды (орташа әлем бойынша — 44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға

қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының саны

13.3%-ға немесе 378,1 мың адамға қысқарады және 2,5 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі

31.1%-ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Түркіменстанда туу саны шамамен 51,7 мың адамды, ал

өлім саны тиісінше 22,7 мың адамды құрады. Осылайша 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 29 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 139,1 мың адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 40,9 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 98,2 мың адам мөлшеріне дейін өсті. 2050 жылға қарай туу саны

жылына орташа есеппен 125,4 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда. Өлім саны 73

мың адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 52,3 мың адам мөлшерін құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Түркіменстанда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 23,5 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 26,9 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 6,2 жылға немесе 23%-ға өседі және 33,1 жыл шамасын құрайды

деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 2,9 жылға немесе 8.8%-ға кем.



489

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ТҮРКИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ТҮРКИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ТҮРКИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Түркияның халық саны 1950 жылы 21,4 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 20-орында болды.

• 2018 жылға қарай Түркия халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 60,5 млн. адамға немесе 81,9

млн. адамның жалпы санына дейін 3,8 есе (283%-ға) өсті, нәтижесінде халық саны бойынша елдер

рейтингінде мемлекет 1 позицияға көтеріліп, осылайша әлемде 19-орын алды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай Түркия халқының саны тағы

13,7 млн. адамға немесе 17%-ға, 95,6 млн. адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп күтілуде. Нәтижесінде,

ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 19-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 25,1 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен

107 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 31%-ға өсуіне сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда өсім шамамен 3,4 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 4%-ға жалпы деңгейі 85,3

млн. адамға дейін өсуіне сәйкес келеді.

• Түркияда жас топтар тұрғысынан халық санының әр түрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 70-тен 75 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 3,2 млн. адамға

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 177% құрауы мүмкін, сондай-ақ 65-нен 69 жасқа дейінгі санатта

3,1 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 125%-ға өсуі күтілуде. Ең көп (абсолюттік мәнде)

қысқарту 0-ден 4 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 1,4 млн. адамды немесе 2018

жылмен салыстырғанда 21 %, сондай-ақ 5-тен 9 жасқа дейінгі санатта 1,4 млн. адам құрауы мүмкін,

бұл 2018 жылмен салыстырғанда 21% -ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ТҮРКИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 20,1 млн. адамнан 2050 жылы 16,1 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Түркияда халықтың осы санатының саны 4,1 млн. адамға немесе 20.2%-ға қысқарады деп

күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі,

бағалау бойынша, 2018 жылы 24.6%-дан 2050 жылы 16.8%-ға дейін қысқарады.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы

55,5 млн. адамнан 2050 жылы 61 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Түркияда бұл санаттағы

халық санының 5,5 млн. адамға немесе 10.4%-ға өсуі болжануда. Дегенмен, өзге жас топтарының

халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы

адамдардың үлесі 2018 жылы 67.8%-дан 2050 жылы 63.8%-ға дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 6,3 млн.

адамнан 2050 жылы 18,5 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Түркияда осы санаттағы халық

санының 12,2 млн. адамға немесе 2,9 есе (194.4%-ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 7.7%-дан 2050 жылы 19.4%-

ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Түркияның қала халқының саны 1950 жылыдан бастап 11,6 есе немесе 56,3 млн. адамға өсті: егер

1950 жылы ол 5,3 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 61,6 млн. адамды

құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 24.8%-ды құраса, 2018 жылы бұл мән 75.1%-ды

құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 33.5%-ға немесе 20,6 млн.

адамға өседі және 82,2 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 86%-ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ТҮРКИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 1,3 есе немесе 4,3 млн. адамға ұлғайды:

егер 1950 жылы ол 16,1 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 20,4 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 75.2%-ды (орташа әлем бойынша

- 70.4%), ал 2018 жылы — 24.9% - ды (орташа әлем бойынша — 44.7%) құрады. Бұл ретте 2050 жылға

қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының саны

34%-ға немесе 6,9 млн. адамға қысқарады және 13,4 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 14%-

ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Түркияда туу саны шамамен 1,1 млн. адамды, ал өлім

саны тиісінше 550,6 мың адамды құрады. Осылайша 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 576,2 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 1,3 млн. адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 473,1 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 807,9 мың адам мөлшеріне дейін ұлғайды. 2050 жылға қарай туу

саны жылына орташа есеппен 1 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда. Өлім саны

775,9 мың адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі

жылына шамамен 273,1 мың адам мөлшерін құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Түркияда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950 жылы

19,7 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 31,6 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға

қарай медианалық жас тағы 10,2 жылға немесе 32.5%-ға өседі және 41,8 жыл шамасын құрайды деп

күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 5,7 жылға немесе 13.8%-ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: УГАНДА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: УГАНДА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: УГАНДА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: УГАНДА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Уганданың халық саны 1950 жылы 5,2 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 64-орында болды.

• 2018 жылға қарай Уганда халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 39,1 млн. адамға немесе 44,3

млн. адамның жалпы санына дейін 8,5 есе (752%-ға) өсті, нәтижесінде халық саны бойынша елдер

рейтингінде мемлекет 32 позицияға жоғары көтеріліп, осылайша әлемде 32-орынға ие болды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай Уганда халқының саны тағы

61,7 млн. адамға немесе 2,4 есе (139%-ға), 106 млн. адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп күтілуде.

Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 18-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 71,7 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен

116 млн. адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 162%-ға өсуіне сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда өсім шамамен 51,3 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 116%-ға жалпы деңгейі

95,6 млн. адамға дейін өсуіне сәйкес келеді.

• Угандада жас топтар тұрғысынан барлық бағытта халық санының ұлғаюы күтілуде; ең көп (абсолюттік

мәнде) өсім 15-тен 19 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 6 млн адамға немесе 2018

жылмен салыстырғанда 120% құрауы мүмкін, сондай-ақ 10-нан 14 жасқа дейінгі санатта 5,9 млн.

адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 99%-ға өсуі күтілуде.

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 21 млн. адамнан 2050 жылы 38,1 млн. адамға дейін өседі деп күтілуде.

Осылайша Угандада халықтың осы санатының саны 17,1 млн. адамға немесе 1,8 есе (81.5%-ға) өседі

деп күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтары халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы

санындағы 15 жастан кіші адамдардың үлесі 2018 жылы 47.4%-дан 2050 жылы 36.0%-ға дейін

қысқарады.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: УГАНДА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы

22.4 млн. адамнан 2050 жылы 64 млн. адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Угандада бұл санаттағы

халық санының 41,6 млн. адамға немесе 2,9 есе (185.6%-ға) көбеюі болжануда. Нәтижесінде

халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 50.6%-дан 2050

жылы 60.6%-ға дейін өседі деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 871 мың

адамнан 2050 жылы 3 583 мың адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Угандада осы санаттағы халық

санының 2,7 млн. адамға немесе 4,1 есе (311.3%-ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 2.0%-дан 2050 жылы 3.4%-ға

дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Уганданың қала халқының саны 1950 жылдан бастап 72,4 есе немесе 10,4 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 145,4 мың адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 10,5 млн.адамды құрады.

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 2.8%-ды құраса, 2018 жылы бұл мән 23.8%-ды құрады. Бұл

ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 4,4 есе немесе 36,1 млн адамға өседі және

46,7 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 44.1%-ға дейін өседі деп болжануда.

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 6,7 есе немесе 28,7 млн. адамға

ұлғайды: егер 1950 жылы ол 5 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 33,7

млн. адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 97.2%-ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы — 76.2% - ды (орташа әлем бойынша — 44.7%) құрады. Бұл ретте

2050 жылға қарай ауыл тұрғындарының саны тағы 74.9%-ға немесе 25,3 млн. адамға өседі және 59

млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның үлесі 55.9%-ға дейін қысқарады деп болжануда, ал орта есеппен

әлемде ол 31.6% құрайды.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: УГАНДА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Угандада туу саны шамамен 283,5 мың адамды, ал өлім

саны тиісінше 135,3 мың адамды құрады. Осылайша 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 148,1 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 1,8 млн. адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 370,3 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 1,4 млн. адам деңгейіне дейін өсті. 2050 жылға қарай туу саны

жылына орташа есеппен 2,8 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп болжануда. Өлім саны 505,1 мың

адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 2,3 млн. адам мөлшерін құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Угандада жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950 жылы

18,2 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш бала туудың өсуі,бала өлімінің қысқаруы

және денсаулық сақтау жүйесінің жалпы дамуы салдарынан 16,4 жыл деңгейіне дейін төмендеді.

Дегенмен, 2050 жылға қарай өмір сүру ұзақтығының ұлғаюы салдарынан медианалық жас 5,5 жылға

немесе 33.2%-ға өседі және 21,9 жыл шамасын құрайды деп күтілуде, бұл болжанатын орташа

әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 14,2 жылға немесе 64.7%-ға кем.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ӨЗБЕКСТАН
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ӨЗБЕКСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 



506

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ӨЗБЕКСТАН
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ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ӨЗБЕКСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Өзбекстанның халық саны 1950 жылы 6,3 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 55-орында болды.

• 2018 жылға қарай Өзбекстан халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 26,1 млн. адамға немесе

5,1 есе 32,4 адамның жалпы санына дейін (414%-ға) ұлғайды, алайда басқа мемлекеттердегі өсу

қарқыны одан да жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет

нәтижесінде 11 позицияға көтеріліп, осылайша әлемде 44-орын алды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда халықтың қартаюымен және көші-қон

ағындарымен байланысты демографиялық үдерістер салдарынан 2050 жылға қарай Өзбекстан

халқының саны 8,6 млн.адамға немесе 27 % - ға 41 млн адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп күтілуде.

Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 55-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 13,6 . адамға өсу күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен 46

млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 42 % - ға өсуге сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 3,8 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 12 % - ға жалпы

деңгейі 36,2 млн. адамға дейін өсуге сәйкес келеді.

• Өзбекстанда жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 60 тан 64 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 1,5 млн. адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 146 % құрауы мүмкін, сондай-ақ 55 тен 59 жасқа дейінгі санатта

1,4 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 101 % - ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту

(абсолюттік мәнде) 0-ден 4 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 620,7 мың адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 20 %, сондай-ақ 5-тен 9 жасқа дейінгі санатта 479,7 мың адам

құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 15 % - ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ӨЗБЕКСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 9,1 млн.адамнан 2050 жылы 7,9 млн. адамға дейін қысқарады деп күтілуде.

Осылайша, Өзбекстан халқының осы санатының саны 1,2 млн. адамға немесе 13,1% - ға қысқарады

деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі,

бағалау бойынша, 28,0% 2018 жылы бастап 19,2 % 2050 жылы қысқарады.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 22

млн.адамнан 2050 жылы 28,1 млн адамға дейін ұлғаяды. Осылайша, Өзбекстанда бұл санаттағы

халық санының 6,1 млн .адамға немесе 27,9 % - ға ұлғаюы болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 67,9 % - дан 2050 жылы 68,6 % -

ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 1,3 млн

адамнан 2050 жылы 5 млн адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Өзбекстанда осы санаттағы халық

санының 3,6 млн. адамға немесе 3,7 есе (272,5 % - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 4,1 % - дан 2050 жылы 12,1

% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Өзбекстан қала халқының саны 1950 жылдан бастап 9 есе немесе 14,5 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 1,8 млн адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 16,3 млн адамды құрады.

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 28,9 % - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 50,5 % - ды құрады. Бұл

ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны 54,2 % немесе 8,9 млн. адамға 25,2 млн адам

деңгейіне дейін өседі, ал оның үлесі 61,5 % - ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ӨЗБЕКСТАН

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 3,6 есе, немесе 11,6 млн.адамға көбейді:

егер 1950 жылы ол 4,5 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 16 млн.

адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 71,1 % - ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы – 49,5 % - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050

жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының

саны 1,7 % - ға немесе 275,7 мың адамға қысқарады және 15,8 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның

үлесі 38,5 % - ға дейін қысқарады деп болжануда , ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Өзбекстандағы туу саны шамамен 267,4мың адамды, ал

өлім саны тиісінше 98,9 мың адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 168,5 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 649,8 мың адам деңгейінде, ал

өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 189 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 460,8 мың адамға дейін ұлғайды. 2050 жылға қарай туу саны

жылына орташа есеппен 520,6 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда. Өлім саны 369,3

мың адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі

жылына шамамен 151,3 мың адам мөлшерін құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Өзбекстандағы жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 23,9 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 28,2 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 9 жылға немесе 32 % - ға өседі және 37,2 жыл шамасын құрайды

деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 1,1 жылға немесе 3,1% - ға

артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: УКРАИНА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: УКРАИНА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: УКРАИНА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Украинаның халық саны 1950 жылы 37,3 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 15-орында болды.

• 2018 жылға қарай Украина халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 6,7 млн. адамға немесе 44

млн. адамның жалпы санына дейін 18 %-ға көбейді, алайда басқа мемлекеттердегі өсу қарқыны одан

да жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет 18 позицияға төмен түсіп,

осылайша әлемде 33-орын алды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай халықтың қартаюымен және

көші-қон ағындарымен байланысты демографиялық үдерістер салдарынан Украина халқының саны

7,6 млн.адамға немесе 17 % - ға, 36,4 млн. адам деңгейіне дейін азаяды деп күтілуде. Нәтижесінде,

ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 56-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 3,5 млн. адамға қысқарту күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны

шамамен 40,5 млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 8 % - ға төмендеуге сәйкес

келеді. Төмен сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 11,4 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 26 % -

ға жалпы деңгейі 32,6 млн. адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Украинада жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 70-тен 74 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 653,7 мың адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 40 % құрауы мүмкін, сондай-ақ 85-тен 89 жасқа дейінгі санатта

396,5 мың адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 94 % - ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту

(абсолюттік мәнде) 30-дан 34 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 1,4 млн. адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 39 %, сондай-ақ 35-тен 39 жасқа дейінгі санатта 1,2 млн. адам

құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 34 % - ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: УКРАИНА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 6,9 млн.адамнан 2050 жылы 5,6 млн. адамға дейін азаяды деп күтілуде.

Осылайша, Украинада халықтың осы санатының саны 1,4 млн. адамға немесе 20,1 % - ға қысқарады

деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі ,

бағалау бойынша, 2018 жылы 15.8 % 2050 жылы 15.2 % қысқарады деп күтілуде.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы

30,2 млн.адамнан 2050 жылы 22,2 млн. адамға дейін азаяды. Осылайша, Украинада бұл санаттағы

халық санының 8,1 млн.адамға немесе 26.7 % - ға қысқаруы болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 68.7 % - дан 2050 жылы 60,9 % -

ға дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 6,8 млн.

адамнан 2050 жылы 8,7 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Украинада осы санаттағы халық

санының 1,9 млн адамға немесе 27,5 % - ға өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы санындағы

еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 15,5 % - дан 2050 жылы 23,9 % - ға дейін

ұлғаяды деп күтілуде.

• Украинаның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 2,3 есе немесе 17,3 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 13,2 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 30,5 млн. адамды құрады.

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 35,5 % - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 69,4 % - ды құрады. Бұл

ретте 2050 жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты қала

тұрғындарының саны 6,2 % - ға немесе 1,9 млн. адамға 28,6 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады, ал

оның үлесі 78,6 % - ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: УКРАИНА

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 43,9 % - ға немесе 10,6 млн.адамға

қысқарды: егер 1950 жылы ол 24,1 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны

13,5 млн. адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 64,5 % - ды (орташа

әлем бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы – 30,6 % - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте

2050 жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл

тұрғындарының саны 42,3 % - ға немесе 5,7 млн. адамға қысқарады және 7,8 млн.адам деңгейіне

жетеді, ал оның үлесі 21,4 % - ға дейін қысқарады деп болжануда , ал орта есеппен әлемде ол 31.6%

құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Украинада туу саны шамамен 987,2 мың адамды, ал өлім

саны тиісінше 451,6 мың адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 535,6 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 461,6 мың адам деңгейінде, ал

өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 657,3 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 195,7 млн.адамға теріс көрсеткішке дейін қысқарды. 2050 жылға

қарай туу саны жылына орташа есеппен 374,5 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп болжануда.

Өлім саны 585,9 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың

табиғи өсімі жылына шамамен 211,4 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын болады деп

болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Украинада жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 27,6 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 41,4 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 4,1 жылға немесе 9,9 % - ға өседі және 45,4 жыл шамасын құрайды

деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 9,4 жылға немесе 20,7 % - ға

артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ФРАНЦИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ФРАНЦИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

1990

2030 2050

2010

1990

ЕРЛЕР ӘЙЕЛДЕРЕРЛЕР ӘЙЕЛДЕР

1990

1990



519

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ФРАНЦИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ФРАНЦИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

ХАЛЫҚТЫҢ МЕДИАНДЫҚ ЖАСЫ

ҚАЛА ЖӘНЕ АУЫЛ ХАЛҚЫ

ТУУ МЕН ӨЛІМ САНЫ (кезең ішінде)

ЕҢБЕККЕ ҚАБІЛЕТТІ ЖАСТАҒЫ, КІШІ ЖӘНЕ ОДАН ЖОҒАРЫ ХАЛЫҚ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ФРАНЦИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Францияның халық саны 1950 жылы 41,9 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 11-орында болды.

• 2018 жылға қарай Франция халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 2,3 млн. адамға немесе 65,2

млн. адамның жалпы санына дейін 56 %-ға көбейді, алайда басқа мемлекеттердегі өсу қарқыны одан

да жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет 11 позицияға төмен түсіп,

осылайша әлемде 22-орын алды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай Франция халқының саны

тағы 5,4 млн.адамға немесе 8 % - ға, 70,6 млн. адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп күтілуде.

Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 28-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 12,3 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен

77,5 млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 19 % - ға өсуіне сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 1,2 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 2 % - ға жалпы

деңгейі 64 млн. адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Францияда жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 75-тен 79 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 1,6 млн. адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 77 % құрауы мүмкін, сондай-ақ 80-нен 84 жасқа дейінгі санатта

1,4 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 75 % - ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту

(абсолюттік мәнде) 55-тен 59 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 377,7 мың адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 9 %, сондай-ақ 50-ден 54 жасқа дейінгі санатта 328,5 мың адам

құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 8 % - ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ФРАНЦИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 11,7 млн.адамнан 2050 жылы 11,7 млн. адамға дейін аздап қысқарады деп

күтілуде. Осылайша, Францияда халықтың осы санатының саны 16 мың адамға немесе 0,1 % - ға

қысқарады деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші

халықтың үлесі , бағалау бойынша, 2018 жылы 18,0 % 2050 жылы 16,6 % қысқарады деп күтілуде.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы

41,2 млн.адамнан 2050 жылы 40,8 млн. адамға дейін аздап қысқарады. Осылайша, Францияда бұл

санаттағы халық санының 391,8 мың адамға немесе 1,0 % - ға қысқаруы болжануда. Нәтижесінде

халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 63,1 % - дан

2050 жылы 57,8 % - ға дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 12,3 млн.

адамнан 2050 жылы 18,1 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Францияда осы санаттағы халық

санының 5,8 млн адамға немесе 46,9 % - ға өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы санындағы

еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 18,9 % - дан 2050 жылы 25,6 % - ға дейін

ұлғаяды деп күтілуде.

• Францияның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 2,3 есе немесе 17,3 млн. адамға өсті: егер

1950 жылы ол 23,1 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 52,5 млн. адамды

құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 55,2 % - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 80,4 % - ды

құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 18,9 % - ға немесе 9,9 млн.

адамға 62,4 млн. адам деңгейіне дейін ұлғаяды, ал оның үлесі 88,3 % - ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ФРАНЦИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 32 % - ға немесе 6 млн.адамға

қысқарды: егер 1950 жылы ол 18,7 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны

12,8 млн. адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 44,8 % - ды (орташа

әлем бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы – 19,6 % - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте

2050 жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл

тұрғындарының саны 35,4 % - ға немесе 4,5 млн. адамға қысқарады және 8,2 млн.адам деңгейіне

жетеді, ал оның үлесі 11,7 % - ға дейін қысқарады деп болжануда , ал орта есеппен әлемде ол 31.6%

құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Францияда туу саны шамамен 816,4 мың адамды, ал

өлім саны тиісінше 546,4 мың адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі

шамамен жылына 270 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 760 мың адам деңгейінде,

ал өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 587,2 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған

байланысты халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 172,8 мың адамға дейін қысқарды. 2050 жылға қарай

туу саны жылына орташа есеппен 770,7 мың адам деңгейіне дейін өседі деп болжануда. Өлім саны

771,2 мың адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі

жылына шамамен 0,5 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Францияда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 34,7 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 42 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 2,3 жылға немесе 5,4 % - ға өседі және 44,3 жыл шамасын құрайды

деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 8,2 жылға немесе 18,5 % - ға

артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ХОРВАТИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Хорватияның халық саны 1950 жылы 3,9 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 76-орында болды.

• 2018 жылға қарай Хорватия халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 0,3 млн. адамға немесе 4,2

млн. адамның жалпы санына дейін 8 %-ға көбейді, алайда басқа мемлекеттердегі өсу қарқыны одан

да жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет 52 позицияға төмен түсіп,

осылайша әлемде 128-орын алды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай халықтың қартаюымен және

көші-қон ағындарымен байланысты демографиялық удерістер салдарынан Хорватия халқының саны

0,7 млн.адамға немесе 17 % - ға, 3,5 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп күтілуде. Нәтижесінде,

ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 136-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 0,4 млн. адамға қысқарту күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны

шамамен 3,8 млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 10 % - ға төмендеуге сәйкес

келеді. Төмен сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 1,1 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 26 % -

ға жалпы деңгейі 3,1 млн. адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Хорватияда жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 75-тен 79 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 57,7 мың адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 39 % құрауы мүмкін, сондай-ақ 85-тен 89 жасқа дейінгі санатта

44,9 мың адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 65 % - ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту

(абсолюттік мәнде) 30-дан 34 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 96,1 мың адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 34 %, сондай-ақ 35-тен 39 жасқа дейінгі санатта 88,7 мың адам

құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 31 % - ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ХОРВАТИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 613,8 мың адамнан 2050 жылы 458,5 мың адамға дейін қысқарады деп

күтілуде. Осылайша, Хорватияда халықтың осы санатының саны 155,3 мың адамға немесе 25,3 % - ға

қысқарады деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші

халықтың үлесі , бағалау бойынша, 2018 жылы 14,7 % 2050 жылы 13,2 % қысқарады деп күтілуде.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 2,8

млн.адамнан 2050 жылы 2 млн. адамға дейін қысқарады. Осылайша, Хорватияда бұл санаттағы халық

санының 753,4 мың адамға немесе 27,2 % - ға қысқаруы болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 66,5 % - дан 2050 жылы 58,2 % -

ға дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 781,3 мың

адамнан 2050 жылы 986,5 мың адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Хорватияда осы санаттағы халық

санының 204,9 мың адамға немесе 26,2 % - ға өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 18,8 % - дан 2050 жылы 28,5

% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Хорватияның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 2,8 есе немесе 1,5 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 858,4 мың адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 2,4 млн. адамды құрады.

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 22,3 % - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 56,9 % - ды құрады. Бұл

ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 4,1 % - ға немесе 96,3 мың адамға 2,5 млн.

адам деңгейіне дейін ұлғаяды, ал оның үлесі 71,3 % - ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ХОРВАТИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 40,1 % - ға немесе 1,2 млн.адамға

қысқарды: егер 1950 жылы ол 3 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 1,8

млн. адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 77,7% - ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы – 43,1 % - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050

жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының

саны 44,6 % - ға немесе 800,2 мың адамға қысқарады және 992,9 мың адам деңгейіне жетеді, ал оның

үлесі 28,7 % - ға дейін қысқарады деп болжануда , ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Хорватияда туу саны шамамен 88,5 мың адамды, ал өлім

саны тиісінше 52,4 мың адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 36 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 37,6 мың адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 53,6 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 16 мың адам мөлшеріндегі теріс көрсеткішке дейін қысқарды.

2050 жылға қарай туу саны жылына орташа есеппен 29,8 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп

болжануда. Өлім саны 51,6 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы

халықтың табиғи өсімі жылына шамамен 21,8 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын

болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Хорватияда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 27,9 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 44 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 5,8 жылға немесе 13,2 % - ға өседі және 49,8 жыл шамасын

құрайды деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 13,8 жылға немесе 27,7

% - ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ШВЕЙЦАРИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Швейцарияның халық саны 1950 жылы 4,7 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 67-орында болды.

• 2018 жылға қарай Швейцария халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 3,8 млн. адамға немесе

8,5 млн. адамның жалпы санына дейін 81 %-ға көбейді, алайда басқа мемлекеттердегі өсу қарқыны

одан да жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет 31 позицияға төмен

түсіп, осылайша әлемде 98-орын алды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай Швейцария халқының саны

1,4 млн.адамға немесе 16 % - ға, 9,9 млн. адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп күтілуде. Нәтижесінде,

ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 98-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 2,3 млн. адамға өсім күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны шамамен

10,8 млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 27 % - ға өсуіне сәйкес келеді. Төмен

сценарийді іске асыруда өсім шамамен 0,5 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 6 % - ға жалпы деңгейі 9

млн. адамға дейін өсуіне сәйкес келеді.

• Швейцарияда жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 80-нен 84 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 311,2 мың адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 144 % құрауы мүмкін, сондай-ақ 85-тен 89 жасқа дейінгі санатта

247,4 мың адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 176 % - ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту

(абсолюттік мәнде) 50-ден 54 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 99,3 мың адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 15 %, сондай-ақ 45-тен 49 жасқа дейінгі санатта 69 мың адам

құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 11 % - ға қысқартуға сәйкес келеді.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ШВЕЙЦАРИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 1,3 млн. адамнан 2050 жылы 1,4 млн. адамға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

Осылайша, Швейцарияда халықтың осы санатының саны 101,4 мың адамға немесе 7,9 % - ға өседі

деп күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтары халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы

санындағы 15 жастан кіші халықтың үлесі , бағалау бойынша, 2018 жылы 14,9 % 2050 жылы 13,9 %

қысқарады деп күтілуде.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 5,8

млн.адамнан 2050 жылы 5,8 млн. адамға дейін аздап ұлғаяды. Осылайша, Швейцарияда бұл

санаттағы халық санының 27,6 мың адамға немесе 0,5 % - ға өсуі болжануда. Дегенмен, өзге жас

топтары халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті

жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 67,5 % - дан 2050 жылы 58,6 % - ға дейін қысқарады деп

күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 1,5 млн.

адамнан 2050 жылы 2,7 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Швейцарияда осы санаттағы халық

санының 1,2 млн. адамға немесе 1,8 есе (80,3 % - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 17,6 % - дан 2050 жылы 27,4

% - ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Швейцарияның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 2 есе немесе 3,2 млн. адамға өсті: егер 1950

жылы ол 3,1 млн. адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 6,3 млн. адамды құрады.

Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 67,4 % - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 73,8 % - ды құрады. Бұл

ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны тағы 27,5 % - ға немесе 1,7 млн. адамға, 8 млн.

адам деңгейіне дейін ұлғаяды, ал оның үлесі 81,4% - ға дейін өседі деп болжануда.



537

ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ШВЕЙЦАРИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 1,5 есе немесе 716,1 мың адамға

ұлғайды: егер 1950 жылы ол 1,5 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 2,2

млн. адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 32,6% - ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы – 26,2 % - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050

жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл тұрғындарының

саны 17,7 % - ға немесе 397,1 мың адамға қысқарады және 1,8 млн. адам деңгейіне жетеді, ал оның

үлесі 18,6 % - ға дейін қысқарады деп болжануда , ал орта есеппен әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Швейцарияда туу саны шамамен 83 мың адамды, ал

өлім саны тиісінше 48,8 мың адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 34,2 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 88,3 мың адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 68,2 мың адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 20,2 мың адамға дейін қысқарды. 2050 жылға қарай туу саны

жылына орташа есеппен 91,5 мың адам деңгейіне дейін өседі деп болжануда. Өлім саны 103,9 мың

адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың табиғи өсімі жылына

шамамен 12,3 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Швейцарияда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 33,2 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 43,1 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 4,4 жылға немесе 10,3 % - ға өседі және 47,5 жыл шамасын

құрайды деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 11,4 жылға немесе 24,1

% - ға артық.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ЭФИОПИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ЭФИОПИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ЭФИОПИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Эфиопияның халық саны 1950 жылы 18,1 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 25-орында болды.

• 2018 жылға қарай Бурунди халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 89,9 млн. адамға немесе 108

млн. адамның жалпы санына дейін 6 есе (497 %-ға) көбейді, нәтижесінде халық саны бойынша елдер

рейтингінде мемлекет 13 позицияға көтеріліп, осылайша әлемде 12-орын алды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда 2050 жылға қарай Бурунди халқының саны 83

млн.адамға немесе 77 % - ға, 191 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Нәтижесінде, ел 2050

жылы халық саны бойынша әлемде 10-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 104 млн. адамға көбею күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны

шамамен 212 млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 96 % - ға көбеюге сәйкес келеді.

Төмен сценарийді іске асыруда өсім шамамен 62 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 57 % - ға жалпы

деңгейі 170 млн. адамға дейін өсуіне сәйкес келеді.

• Эфиопияда жас топтар тұрғысынан барлық бағыттағы халық санының ұлғаюы күтілуде; ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 40-тан 44 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 8,1 млн адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 177 % құрауы мүмкін, сондай-ақ 45-тен 49 жасқа дейінгі санатта

8,1 млн.адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 216 % - ға өсуі күтілуде.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 2: ЭФИОПИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 43 млн.адамнан 2050 жылы 50,4 млн. адамға дейін өседі деп күтілуде.

Осылайша, Эфиопияда халықтың осы санатының саны 7,4 млн адамға немесе 17,3%-ға ұлғаяды деп

күтілуде. Дегенмен, өзге жас топтары халық санының едәуір өсуіне байланысты халықтың жалпы

санындағы 15 жастан кіші адамдардың үлесі 2018 жылы 40,0 %-дан 2050 жылы 26.4 %-ға дейін

қысқарады.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 61

млн.адамнан 2050 жылы 129 млн. адамға дейін көбейеді. Осылайша, Эфиопияда бұл санаттағы халық

санының 67,9 млн.адамға немесе 2,1 есе (111,3%) өсу болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 56,8 % - дан 2050 жылы 67,6% - ға

дейін көбейеді деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 3,5 млн.

адамнан 2050 жылы 11,5 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Эфиопияда осы санаттағы халық

санының 8 млн. адамға немесе 3,3 есе (228,4% - ға) өсуі болжануда. Нәтижесінде, халықтың жалпы

санындағы еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 3,2 % - дан 2050 жылы 6,0 %

- ға дейін ұлғаяды деп күтілуде.

• Эфиопияның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 26,8 есе немесе 21,5 млн. адамға өсті: егер

1950 жылы ол 833,9 мың адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 22,3 млн. адамды

құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 4,6 % - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 20,8 % - ды

құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай қала тұрғындарының саны 3,3 есе немесе 52,2 млн. адамға, 74,5

млн. адам деңгейіне дейін ұлғаяды, ал оның үлесі 39,1 % - ға дейін өседі деп болжануда.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 3: ЭФИОПИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 4,9 есе немесе 67,9 млн.адамға

ұлғайды: егер 1950 жылы ол 17,3 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 85,2

млн. адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 95,4 % - ды (орташа әлем

бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы – 79,2 % - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте 2050

жылға қарай ауыл тұрғындарының саны тағы 36,5 % - ға немесе 31,1 млн.адамға ұлғаяды және 116,3

млн. адам деңгейіне, ал оның үлесі 60,9 % - ға дейін қысқарады деп болжануда , ал орта есеппен

әлемде ол 31.6% құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Эфиопияда туу саны шамамен 937,8 мың адамды, ал

өлім саны тиісінше 569,9 мың адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі

шамамен жылына 367,9 мың адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 3,3 млн. адам

деңгейінде, ал өлім саны тиісінше жыл сайын шамамен 706,1 мың адам деңгейінде бағаланады.

Осыған байланысты халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 2,6 млн. адам деңгейіне дейін ұлғайды. 2050

жылға қарай туу саны жылына орташа есеппен 3,4 млн. адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп болжануда.

Өлім саны 985,9 мың адам деңгейіне дейін ұлғаяды деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы халықтың

табиғи өсімі жылына шамамен 2,4 млн. адам мөлшерді құрайтын болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Эфиопияда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 17,9 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 19,8 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 8,9 жылға немесе 45,1 % - ға өседі және 28,8 жыл шамасын

құрайды деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 7,3 жылға немесе 25,3 %

- ға кем.
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚ САНЫН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ БОЛЖАУ: ЖАПОНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМХАЛЫҚТЫҢ ЖАС ҚҰРЫЛЫМЫ: ЖАПОНИЯ
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМЖАСЫ БОЙЫНША ХАЛЫҚ САНЫ: ЖАПОНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМӨЗГЕ ДЕ ДЕМОГРАФИЯЛЫҚ КӨРСЕТКІШТЕРДІҢ БОЛЖАМЫ: ЖАПОНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 
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ӘЛЕМДІК БОЛЖАМНЕГІЗГІ ҚОРЫТЫНДЫЛАР - 1: ЖАПОНИЯ

ЕҢБЕК РЕСУРСТАРЫН БОЛЖАМДАУ ДЕПАРТАМЕНТІ 

• БҰҰ бағалауы бойынша, Жапонияның халық саны 1950 жылы 82,8 млн. адамды құрады, және осы

көрсеткіш бойынша ел әлемде 5-орында болды.

• 2018 жылға қарай Жапония халқының саны 1950 жылмен салыстырғанда 44,2 млн. адамға немесе

127 млн. адамның жалпы санына дейін 53 %-ға көбейді, алайда басқа мемлекеттердегі өсу қарқыны

одан да жоғары болғандықтан, халық саны бойынша елдер рейтингінде мемлекет 6 позицияға төмен

түсіп, осылайша әлемде 11-орын алды.

• Болашақта базалық (орташа) сценарийді іске асыруда халықтың қартаюымен және көші-қон

ағындарымен байланысты демографиялық үдерістер салдарынан 2050 жылға қарай Жапония

халқының саны 18 млн.адамға немесе 14% - ға, 109 млн. адам деңгейіне дейін қысқарады деп

күтілуде. Нәтижесінде, ел 2050 жылы халық саны бойынша әлемде 17-орынға ие болады деп күтілуде.

• Жоғары сценарийді іске асыруда 8 млн. адамға қысқарту күтілуде, ал 2050 жылы жалпы саны

шамамен 119 млн.адамды құрайды, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 6 % - ға төмендеуге сәйкес

келеді. Төмен сценарийді іске асыруда қысқарту шамамен 27,8 млн. адамды құрауы мүмкін, бұл 22% -

ға жалпы деңгейі 99,2 млн. адамға дейін төмендеуге сәйкес келеді.

• Францияда жас топтар тұрғысынан халық санының әртүрлі бағыттағы динамикасы күтілуде. Ең көп

(абсолюттік мәнде) өсім 75-тен 79 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 1,9 млн. адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 29 % құрауы мүмкін, сондай-ақ 80-нен 84 жасқа дейінгі санатта

1,5 млн. адамға немесе 2018 жылмен салыстырғанда 30 % - ға өсуі күтілуде. Ең көп қысқарту

(абсолюттік мәнде) 45-тен 49 жасқа дейінгі санатта күтілуде, онда ол шамамен 3,9 млн. адамды

немесе 2018 жылмен салыстырғанда 40 %, сондай-ақ 40-тан 44 жасқа дейінгі санатта 3,5 млн. адам

құрауы мүмкін, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 38 % - ға қысқартуға сәйкес келеді.
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• Халықтың жас құрылымында еңбекке қабілетті жасына қатысты 15 жастан кіші адамдар саны 2050

жылға қарай 2018 жылы 16,3 млн.адамнан 2050 жылы 13,7 млн. адамға дейін қысқарады деп

күтілуде. Осылайша, Жапонияда халықтың осы санатының саны 2,7 млн. адамға немесе 16,4 % - ға

қысқарады деп күтілуде. Осы үдерістің нәтижесінде халықтың жалпы санындағы 15 жастан кіші

халықтың үлесі , бағалау бойынша, 2018 жылы 12,8 % 2050 жылы 12,6 % қысқарады деп күтілуде.

• Еңбек етуге қабілетті жастағы (15 жастан 65 жасқа дейін) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы

77,6 млн.адамнан 2050 жылы 56,9 млн. адамға дейін қысқарады. Осылайша, Жапонияда бұл

санаттағы халық санының 20,7 млн. адамға немесе 26,6 % - ға қысқаруы болжануда. Нәтижесінде

халықтың жалпы санындағы еңбекке қабілетті жастағы адамдардың үлесі 2018 жылы 61,0 % - дан

2050 жылы 52,3 % - ға дейін қысқарады деп күтілуде.

• Еңбекке қабілетті жастан асқан (65 жастан асқан) халық саны 2050 жылға қарай 2018 жылы 33,3 млн.

адамнан 2050 жылы 38,2 млн. адамға дейін ұлғаяды. Тиісінше, Жапонияда осы санаттағы халық

санының 4,9 млн адамға немесе 14,8 % - ға өсуі болжануда. Нәтижесінде халықтың жалпы санындағы

еңбекке қабілетті жастан асқан адамдардың үлесі 2018 жылы 26,1 % - дан 2050 жылы 35,1 % - ға дейін

ұлғаяды деп күтілуде.

• Жапонияның қала халқының саны 1950 жылдан бастап 2,6 есе немесе 72,3 млн. адамға өсті: егер

1950 жылы ол 44,2 млн.адамды құраса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны 116,5 млн. адамды

құрады. Егер 1950 жылы қала халқының үлесі 53,4 % - ды құраса, 2018 жылы бұл мән 91,6 % - ды

құрады. Бұл ретте 2050 жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты

қала тұрғындарының саны 11,6 % - ға немесе 13,5 млн. адамға, 103 млн. адам деңгейіне дейін

қысқарады, ал оның үлесі 94,7 % - ға дейін өседі деп болжануда.
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• Ауылдық жерлерде тұратын халық саны 1950 жылдан бастап 72,4 % - ға немесе 27,9 млн.адамға

қысқарды: егер 1950 жылы ол 38,6 млн. адамға тең болса, 2018 жылы бағалау бойынша оның саны

10,7 млн. адамды құрады. Оның халықтың жалпы санындағы үлесі 1950 жылы 46,6 % - ды (орташа

әлем бойынша - 70.4%), ал 2018 жылы – 8,4 % - ды (орташа әлем бойынша-44.7%) құрады. Бұл ретте

2050 жылға қарай табиғи демографиялық және көші-қон үдерістеріне байланысты ауыл

тұрғындарының саны 46 % - ға немесе 4,9 млн. адамға қысқарады және 5,8 млн.адам деңгейіне

жетеді, ал оның үлесі 5,3 % - ға дейін қысқарады деп болжануда , ал орта есеппен әлемде ол 31.6%

құрайды.

• БҰҰ-ның сол бағалауы бойынша, 1950 жылы Жапонияда туу саны шамамен 2 млн. адамды, ал өлім

саны тиісінше 782 мың адамды құрады. Осылайша, 1950 жылы халықтың табиғи өсімі шамамен

жылына 1,2 млн. адамды құрады. 2018 жылы туу саны шамамен 1 млн. адам деңгейінде, ал өлім

саны тиісінше жыл сайын шамамен 1,4 млн. адам деңгейінде бағаланады. Осыған байланысты

халықтың жыл сайынғы табиғи өсімі 345,9 мың адам мөлшеріндегі теріс көрсеткішке дейін қысқарды.

2050 жылға қарай туу саны жылына орташа есеппен 889,4 мың адам деңгейіне дейін қысқарады деп

болжануда. Өлім саны 1,6 млн. адам деңгейіне дейін өседі деп күтілуде. Осылайша, 2050 жылы

халықтың табиғи өсімі жылына шамамен 675,8 мың адам мөлшеріндегі теріс мөлшерді құрайтын

болады деп болжануда.

• Халықтың медианалық жасы, яғни Жапонияда жасы үлкен және одан кіші халық саны бірдей 1950

жылы 22,3 жас шамасын құрады. 2018 жылға қарай бұл көрсеткіш 48,2 жыл деңгейіне дейін өсті. 2050

жылға қарай медианалық жас тағы 5 жылға немесе 10,3 % - ға өседі және 53,2 жыл шамасын құрайды

деп күтілуде, бұл болжанатын орташа әлемдік деңгейден (36,1 жыл) 17,1 жылға немесе 32,2 % - ға

артық.


