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III BÖLMƏNİN MƏQSƏDLƏRİIII BÖLMƏNİN MƏQSƏDLƏRİ
• Əhalinin dünya üzrə paylanmasını təsvir etmək;

• Əhali dəyişikliyinin iqtisadi səbəb və nəticələrini şərh etmək;

• Maltusun nəzəriyyəsinin arqumentlərini, onun yetərsiz tərəflərini şərh 
etmək; 

• Əhalinin başlıca demoqrafik və iqtisadi xarakteristikasını şərh etmək;

• Demoqrafik Keçid nəzəriyyəsini izah etmək;

• “Uşaq bumu”nu və onun təsirlərini müzakirə etmək;

• İqtisadi miqrasiyanı anlatmaq.





SƏNAYE İNQİLABINDAN SONRA ƏHALİNİN YÜKSƏK SƏNAYE İNQİLABINDAN SONRA ƏHALİNİN YÜKSƏK 
SÜRƏTLƏ ARTIMI MÜŞAHİDƏ OLUNMUŞDURSÜRƏTLƏ ARTIMI MÜŞAHİDƏ OLUNMUŞDUR



ƏHALİ SIXLIĞIƏHALİ SIXLIĞI



QLOBAL ƏHALİ KARTOQRAMIQLOBAL ƏHALİ KARTOQRAMI



DÜNYANIN ƏN ÇOX ƏHALİ YAŞAYAN 10 ÖLKƏSİDÜNYANIN ƏN ÇOX ƏHALİ YAŞAYAN 10 ÖLKƏSİ







ZAMAN VƏ MƏKAN ÜZRƏ ƏHALİ ARTIMI - 1ZAMAN VƏ MƏKAN ÜZRƏ ƏHALİ ARTIMI - 1
• Dünya əhali artımı sürəti getdikcə zəifləyir.

• Qlobal əhali artımı hər il təxminən 80 mln. nəfər olur.

• Artımın əsas hissəsi inkişaf etməkdə olan ölkərin payına 
düşür.

• Bəzi ölkələrdə əhalinin azalması baş verir (Rusiya, Şərqi 
Avropa, Yaponiya).

• Əhali sayında dəyişikliyə təsir edən amillər
– Əhali sayının dəyişməsi = Doğulanlar – Ölənlər + Emiqrasiya – 

İmiqrasiya və ya

– ∆P = BR - DR  +  I - O 



ZAMAN VƏ MƏKAN ÜZRƏ ƏHALİ ARTIMI -2ZAMAN VƏ MƏKAN ÜZRƏ ƏHALİ ARTIMI -2
• Təbii artım səviyyəsiTəbii artım səviyyəsi 

– NGR = BR – DR

• Xalis miqrasiya səviyyəsiXalis miqrasiya səviyyəsi
– NMR = I – O

• Beləliklə,
– ∆P = NGR + NMR

• Doğum səviyyəsiDoğum səviyyəsi – bir ildə hər 1000 nəfərə düşən 
doğulanların sayı

• Ölüm səviyyəsiÖlüm səviyyəsi - bir ildə hər 1000 nəfərə düşən ölənlərin 
sayı



MALTUSÇU NƏZƏRİYYƏMALTUSÇU NƏZƏRİYYƏ

• Əhalinin həndəsi silsilə ilə artdığını fərz edir.

• Azalan marjinal məhsuldarlıq prinsipini 
nəzərə alaraq ərzaq istehsalının isə ədədi 
silsilə ilə artdığını fərz edir (ya da ədədi 
silsilədən də az).
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Ədədi silsilə

Azalan marjinal məhsuldarlıq 
nəzərə alınmaqla istehsal həcmi

Xammal



Tomas Robert MaltusTomas Robert Maltus. 
Hədsiz əhali artımı 
ideyasını ortaya atan 
nüfuzlu nəzəriyyəçi 
olmuşdur. Onun ərzaq 
məhsulalrı və 
demoqrafik artımla bağlı 
pessimis baxışları ilk 
siyasi iqtisadçıların 
çoğunun üzərində təsir 
yaratmışdır. Onun 
yaratdığı bu disiplini çox 
vaxt “üzüntü elmi” 
adlandırırdılar.





MALTUSUN GÖZLƏNTİLƏRİ VƏ REALLIQMALTUSUN GÖZLƏNTİLƏRİ VƏ REALLIQ
• Maltus: 

– Sənaye İnqilabının ərzaq məhsulları istehsalında məhsuldarlığı artıracağını hesaba 
almamışdı.

– Yeni torpaqların dövriyyəyə daxil olacağını nəzərə almamışdı (xüsusilə Yeni 
Dünyada).

– Doğum səviyyəsinin düşəcəyini hesaba almamışdı.



NEO-MALTUSÇULARNEO-MALTUSÇULAR: ROMA KLUBU V: ROMA KLUBU VƏ Ə 
““İQTİSADİ ARTIMIN LİMİTLƏRİİQTİSADİ ARTIMIN LİMİTLƏRİ””

Roma Klubu kimi Neo-
Maltusçular dünya 
iqtisadiyyatı, əhali artımı 
və resurslardan istifadə ilə 
bağlı kompüter 
modellərindən istifadə 
etməklə 1960-cı illərdə 
Maltusun arqumentlərini 
yenidən gündəmə 
gətirdilər. Onlar öz 
təhlillərinə ekosistemləri 
daxil etdilər və uzun dövr 
üçün bunu 
proqnozlaşdırdılar. Onların 
bu proqnozları hələ də öz 
əhəmiyyətini qoruyur. 
Maltusdan fərqli olaraq 
Neo-Maltusçular doğumun 
nəzarət altına alınmasını 
təklif edirlər.





Banqladeşdə 
qatarlar 
qələbəlik olur. 
Bura dünyanın 
doğum 
səviyyəsi ən 
yüksək olan 
ölkələrindən 
biridir. Yüksək 
əhali sıxlığı və 
ərazi azlığı 
yoxsulluq və 
aclığın davam 
etməsini 
şərtləndirir.



DEMOQRAFİK KEÇİD NƏZƏRİYYƏSİDEMOQRAFİK KEÇİD NƏZƏRİYYƏSİ

• Qərbi Avropa və Şimali Amerika tarixinə 
əsaslanır.



DEMOQRAFİK KEÇİD NƏZƏRİYYƏSİNDƏ DEMOQRAFİK KEÇİD NƏZƏRİYYƏSİNDƏ 
MƏRHƏLƏLƏRMƏRHƏLƏLƏR

• Sənayeləşmədən öncəki cəmiyyətdən modern cəmiyyətə 
keçiddə inkişaf etmiş ölkələrdə aşağıdakı demokqrafik 
dəyişmə mərhələləri baş vermişdir:

– 1-ci mərhələ: Sənayeləşmədən öncəki cəmiyyət yüksək və qeyri-
stabil doğum və ölüm səviyyəsi, əhali artımının aşağı səviyyəsi, 
uşaqların çoxluğu və aşağı ömür müddəti ilə xarakterizə olunur.

– 2-ci mərhələ: İlkin sənaye cəmiyyəti yüksək doğum səviyyəsi, 
azalan ölüm səviyyəsi, yüksək əhali artımı ilə xarakterizə olunur

– 3-cü mərhələ: Yetkin sənaye cəmiyyəti aşağı ölüm səviyyəsi, 
azalan doğum səviyyəsi, yüksək əhali artımı ilə səciyyələnir.

– 4-cü mərhələ: Post-sənaye cəmiyyəti aşağı doğum və ölüm 
səviyyəsi, aşağı əhali artımı ilə səciyyələnir.





İnkişaf etməkdə olan dünyanın hər yerində uşaq əməyindən istifadə 
olunur və bu, həmin ölkələrdə yüksək doğum səviyyəsini şərtləndirir.



DOĞUM SƏVİYYƏSİNİN COĞRAFİYASIDOĞUM SƏVİYYƏSİNİN COĞRAFİYASI

• İqtisadi inkişaf səviyyəsi ilə sıx bağlıdır.



18 YAŞDAN AŞAĞI ƏHALİ FAİZİ



DÜNYANIN ƏN TƏHLÜKƏLİ İNFEKSİYALI DÜNYANIN ƏN TƏHLÜKƏLİ İNFEKSİYALI 
XƏSTƏLİKLƏRİXƏSTƏLİKLƏRİ



ABŞ ƏHALİ ARTIMI XƏRİTƏSİABŞ ƏHALİ ARTIMI XƏRİTƏSİ





2007-2009-CU İLLƏRDƏ ABŞ-DA DOĞUM 2007-2009-CU İLLƏRDƏ ABŞ-DA DOĞUM 
SƏVİYYƏSİNDƏKİ DƏYİŞİKLİKSƏVİYYƏSİNDƏKİ DƏYİŞİKLİK



ÖLÜM SƏVİYYƏSİ XƏRİTƏSİÖLÜM SƏVİYYƏSİ XƏRİTƏSİ
Demoqrafik Keçid nəzəriyyəsi üçün sübut?







ÖMÜR MÜDDƏTİ GÖZLƏNTİSİNİN ÖMÜR MÜDDƏTİ GÖZLƏNTİSİNİN 
DÜNYA XƏRİTƏSİDÜNYA XƏRİTƏSİ



ÜŞAQ ÖLÜMÜ SƏVİYYƏSİNİN XƏRİTƏSİÜŞAQ ÖLÜMÜ SƏVİYYƏSİNİN XƏRİTƏSİ



ÖLÜM SƏBƏBLƏRİNİN DƏYİŞMƏSİÖLÜM SƏBƏBLƏRİNİN DƏYİŞMƏSİ

• 1-ci mərhələ: Zəif səhiyyə sistemi.

• 2-ci mərhələ: Daha yaxşı qidalanma və 
səhiyyə sistemi nəticəsində uşaq ölümü 
səviyyəsinin azalması.

• 3-cü mərhələ: 2-ci mərhələ ilə oxşardır

• 4-cü mərhələ: İnfeksiyalı xəstəliklərdən 
ölümlərin azalması, davranış və həyat tərzi 
seçiməri səbəbindən ölümlərin artması.



ƏHALİ ARTIMI VƏ GƏLİRLƏRƏHALİ ARTIMI VƏ GƏLİRLƏR



TƏBİİ ARTIM SƏVİYYƏSİNİN COĞRAFİYASITƏBİİ ARTIM SƏVİYYƏSİNİN COĞRAFİYASI



ƏHALİ ARTIMI SƏVİYYƏSİNİN AZALMASIƏHALİ ARTIMI SƏVİYYƏSİNİN AZALMASI







“İqtisadi Artımın 
Limitləri”ndəkinə 
bənzər nəticələr



İNKIŞAF ETMƏKDƏ OLAN ÖLKƏLƏRDƏ YÜKSƏK ƏHALİ 
ARTIMI SƏVİYYƏSİNİN DOĞURDUĞU NƏTİCƏLƏR

• Torpaqların həddindən artıq becərilməsi, torpaq eroziyası, 
torpağın məhsuldarlığının azalması;

• Çayların və digər su resurslarının çirklənməsi, balıqçılığın 
zəifləməsi, sellənmə;

• Heyvan növlərinin azalması, meşələrin qırılması, iqlim dəyişkiliyi;

• Miqrasiya, inkişaf etmiş ölkələrdə immiqrasiya problemlərinin 
yaranması;

• Yolxucu xəstəliklərin geniş yayılması;

• Brokonyerlik, korrupsiya, narkotik alveri problemlərinin geniş 
yayılması.



Gələcək 
Əhali 

Səviyyəsi

Artım səviyyəsi
indiki kimi qalır

Artım səviyyəsi
azalır



DEMOQRAFİK KEÇİD NƏZƏRİYYƏSİNİN MALTUS DEMOQRAFİK KEÇİD NƏZƏRİYYƏSİNİN MALTUS 
NƏZƏRİYYƏSİNDƏN FƏRQLİ CƏHƏTLƏRİNƏZƏRİYYƏSİNDƏN FƏRQLİ CƏHƏTLƏRİ

• Əhali artımı sosial şərtlərlə müəyyənləşən 
fenomendir.

• Əhali yüksək formada artmır, doğum və ölüm 
səviyyəsi azaldıqca aşağı artım səviyyəsi formalaşır.

• Ancaq dünyada 7 milyarddan artıq əhali olsa da hələ 
də yüksək mütləq artım (ildə 80 milyon nəfər) 
müşahidə olunur.

• Ümumi artım səviyyəsi zəif inkişaf etmiş ölkələrdəki 
yüksək artım səviyyəsindən asılıdır.



1900-2100-ci illər arasında dünya əhalisinin mütləq artımı



DEMOQRAFİK KEÇİD NƏZƏRİYYƏSİNƏ DEMOQRAFİK KEÇİD NƏZƏRİYYƏSİNƏ 
TƏNQİDİ YANAŞMALARTƏNQİDİ YANAŞMALAR

• Qərb cəmiyyətlərini (Avropa, Şimali Amerika, 
Yaponiya) əsas alır.

• Zəif inkişaf etmiş ölkələrdə artım səviyyəsinin 
düşəcəyini qeyd edir.

• Hətta artım səviyyəsinin dramatik azalmasının 
müşahidə olunacağını qeyd edir.

• Ancaq bu ölkələrin 2 və 3-cü mərhələlərdən 4-cü 
mərhələyə nə zaman keçəcəyini müəyyənləşdirmək 
olmur.



Zəif inkişaf etmiş 
ölkələrdə mütləq 
əhli artımı yüksək 
olmuşdur və bu 
davam edəcəkdir. 
Yoxsul ölkələrin 
əksinə olaraq, 
Birinci Dünyada 
əhalinin təbii artım 
səviyyəsi aşağı, 
bəzən isə mənfidir. 



Dünya əhalisinin 
gələcək sayı doğum 
səviyyəsindəki 
dəyişmədən asılıdır.
Əgər mövcud doğum 
səviyyəsi davam 
edərsə, 2050-ci ildə 
dünya əhalisi 10 
milyarddan çox 
olacaqdır.



ƏHALİNİN STRUKTURUƏHALİNİN STRUKTURU

• Əhalinin yaş strukturu - ölkənin inkişaf 
səviyyəsinin göstəricisi.

• Yaş sturkturu və ictimai xidmətlərə (təhsil, 
səhiyyə və s.) olan tələb arasındakı əlaqə.

• Əhali piramidası əhalinin yaş və gender 
strukturunun göstəricisi kimi.



ƏHALİNİN YAŞ PİRAMİDASIƏHALİNİN YAŞ PİRAMİDASI



KABO VERDE - YÜKSƏK DOĞUM SƏVİYYƏSİ, AŞAĞI KABO VERDE - YÜKSƏK DOĞUM SƏVİYYƏSİ, AŞAĞI 
ÖLÜM SƏVİYYƏSİ, YÜKSƏK TƏBİİ ARTIMÖLÜM SƏVİYYƏSİ, YÜKSƏK TƏBİİ ARTIM



ÇİLİ- AZALAN ÖLÜM SƏVİYYƏSİ, ÇİLİ- AZALAN ÖLÜM SƏVİYYƏSİ, 
AZALAN TƏBİİ ARTIM SƏVİYYƏSİAZALAN TƏBİİ ARTIM SƏVİYYƏSİ



DANİMARKA - AŞAĞI DOĞUM VƏ ÖLÜM DANİMARKA - AŞAĞI DOĞUM VƏ ÖLÜM 
SƏVİYYƏSİ, AŞAĞI TƏBİİ ARTIM SƏVİYYƏSİSƏVİYYƏSİ, AŞAĞI TƏBİİ ARTIM SƏVİYYƏSİ



VAŞİNQTON ŞTATI ƏHALİ PİRAMİDASIVAŞİNQTON ŞTATI ƏHALİ PİRAMİDASI

  

Population Pyramid
WA State, 2000

US Census

6% 4% 2% 0% 2% 4% 6%

0 - 4
5 - 9

10 - 14
15 - 19

20 - 24
25 - 29
30 - 34
35 - 39
40 - 44
45 - 49
50 - 54
55 - 59
60 - 64
65 - 69
70 - 74
75 - 79
80 - 84

85 +

Males Females

İnkişaf etmiş bölgələrə 
xas olan, 50-54 
şkalasına
qədər nisbətən bərabər 
paylaşım 

Qadınların kişilərdən
daha yüksək faizi



KÖRPƏ BUMU VƏ ONUN NƏTİCƏLƏRİKÖRPƏ BUMU VƏ ONUN NƏTİCƏLƏRİ

• ABŞ-da 1960-cı illərdə 90 milyon əhali əmək 
bazarında sıxlıq yaratdı.

• Bu işçi selinin sahibkarlığın inkişafına və yeni 
məhsullara tələbin yaranmasına səbəb olduğu da 
deyilir.

• Ötən əsrdə baş verən körpə bumunun sosial 
müdafiə xidmətləri üzərindəki təsiri isə tədricən 
hiss edilməyə başlanacaq.

• Miqrasiya siyasətinin sərtləşməsi.



MİQRASİYAMİQRASİYA

• Daimi yaşayış yerinin dəyişdirilməsidir.

• Miqrasiyanın motivləri: daxili və xarici faktorlar

• Miqrasiya motivləri təkcə iqtisadi yox, həm də sosial və 
ekoloji ola bilər.

• Hərəkətin miqyası: yerli, regionlararası, beynəlxalq; 
məcburi yaxud könüllü miqrasiya.

• Tarixi məcburi miqrasiya: məs. Afrika qul ticarəti; 2-ci 
dünya müharibəsində Yəhudi köçü; hazırda Afrikada 
vətəndaş müharibəsinin doğurduğu köçlər.



MIQRASİYANIN EKONOMİKSİMIQRASİYANIN EKONOMİKSİ: SAMUELSON MODEL: SAMUELSON MODELİİ

Tarazlıq nöqtəsi – Əmək 
haqqları arasındakı
fərqin regionlar arasında
nəqliyyat xərclərinə 
bərabər
olduğu nöqtə



ABŞ-a MİQRASİYA AXINLARIABŞ-a MİQRASİYA AXINLARI
Müharibə dövrləri və 19-cu əsrin sonrlarında oxşar göstəricilər

Tamamilə müxtəlif mənbələr



QLOBAL MİQRANT AXINLARIQLOBAL MİQRANT AXINLARI

Aşağı gəlirli
ökələrdən yüksək 
gəlirli ölkələrə 
olan
axın aydın sezilir:

Samuelson 
modeli üçün
nümunə?



MİQRASİYA AXINLARI - MEKSİKADAN ABŞ-aMİQRASİYA AXINLARI - MEKSİKADAN ABŞ-a



Sərhəddin müxtəlif yerlərindən milyonlarla qeyri-leqal miqrant Meksikadan ABŞ-a 
doğru hərəkət edir.



• Əmək haqqı səviyyələrindəki fərqliliklər 
Samuelson modelinə yol açır.

• Avropa, Asiya və Amerika arasındakı mədəni 
fərqliliklər... Qlobal Tibout prosesi.

• Tənzimləmələrin təsiri – ABŞ-da 11 sentyabr 
sonrası.

• Tarixi yaş seçiciliyi.

• Miqrasiyanın təsirləri: sosial gərginliklər; 
Avropada qonaq işçi proqramları; miqrantların 
rifah yüksəlişi.



ÖLKƏLƏR ÜÇÜN XALİS MİQRASİYA SƏVİYYƏSİÖLKƏLƏR ÜÇÜN XALİS MİQRASİYA SƏVİYYƏSİ



LATIN AMERİKASINDAN ABŞ-a MİQRASİYALATIN AMERİKASINDAN ABŞ-a MİQRASİYA



AVROPAYA VƏ AVROPA DAXİLİNDƏ MİQRASİYAAVROPAYA VƏ AVROPA DAXİLİNDƏ MİQRASİYA



VƏTƏNDAŞ VƏTƏNDAŞ 
QARŞIDURMALARINDAN QARŞIDURMALARINDAN 

DOĞAN MİQRASİYADOĞAN MİQRASİYA



ABŞ-da DAXİLİ MİQRASİYAABŞ-da DAXİLİ MİQRASİYA



XÜLASƏXÜLASƏ

• Müxtəlif ərazilərdə müxtəlif dövrlərdə baş 
verən Sənaye İnqilabının əhali səviyyəsi 
üzərində yüksək təsiri olub.

• Əhali artımının Maltusçu nəzəriyyəsi öz yerini 
tədricən demoqrafik keçid modelinə vermişdir.

• Əhalinin köçü gəlir səviyyəsindəki 
fərqliliklərdən, ətraf mühit və siyasi 
məsələlərdən təsirlənir.



ƏSAS ANLAYIŞLARƏSAS ANLAYIŞLAR
• körpə bumu (baby boom)

• doğum səviyyəsi (birth rate)

• ölüm səviyyəsi (death rate)

• demoqrafik keçid (demographic transition)

• azalan marjinal məhsuldarlıq (diminishing 
marginal returns)

• ikiqat zaman (doubling time)

• uşaq ölümü səviyyəsi (infant mortality rate)

• iş qüvvəsi (labor force)

• əmək miqrasiyası nəzəriyyəsi (labor 
migration theory)

• İqtisadi Artımın Limitləri (Limits to Growth)

• Maltusçululuq (Malthusianism)

• miqrasiya (migration)

• təbii artım səviyyəsi (natural growth  rate – 
   NGR)

• mənfi əhali artımı (negative population 
  growth)

• Neo-maltusçuluq (neo-Malthusianism)

• xalis miqrasiya səviyyəsi (net migration 
  rate - NMR)

• əhali sıxlığı (population density)

• əhali pramidası (population pyramid)

• təkanverici və çəkici amillər (push-and-pull  
 
  factors)

• məcmu doğum səviyyəsi (total fertility rate)

• sıfır əhali artımı (zero population growth – 
  ZPG) 



MÜZAKİRƏ ÜÇÜN SUALLARMÜZAKİRƏ ÜÇÜN SUALLAR
1. Dünya əhalisinin coğrafi bölgüsünü qısa şərh edin.

2. Əhalinin mütləq artımı və ölüm səviyyəsini açıqlayın.

3. Əhali artımının 4 başlıca komponentinin riyazi açıqlaması nədir?

4. Nə üçün Maltus gələcəklə bağlı pessimist olmuşdur?

5. Neo-Maltusçuluğun Maltusçuluqdan fərqli və oxşar cəhətləri hansılardır?

6. Demoqrafik keçidin 4 başlıca mərhələsi hansıdır? Hər birinə nümunə göstərin.

7. Məcmu doğum səviyyəsinin dünya xəritəsi nəyi izah edir?

8. Ölüm səviyyəsini yalnız doktorlar azaldırmı?

9. ABŞ-da ölümlərin başlıca səbəbləri hansılardır?

10. Nə üçün ən yoxsul ölkələr əhalisi ən sürətlə artan ölkələrdir?

11. Əhali pramidası nədir və inkişaf etmiş ölkələrdə əhali pramidası inkişaf 
etməkdə olan ölkələrdəkindən necə fərqlənir?

12. Beynəlxalq miqrasiyanın başlıca səbəblərini göstərin.

13. Beynəlxalq miqrasiyanın bəzi nəticələri hansılardır?

14. XXI əsrdə harada əhali daha çox artacaq və nə üçün?

15. ABŞ-da immiqrasiyanın 2 ən üzün dövrü nə vaxt olmuşdur?
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