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3. háttéranyag  

Összegező adatok 
 
A B C D E F 

Sor-
szám 

Összegző sorok 

Lakossá
g millió 
főben 

(2015)1 

Terület 1000 
km2 (2015)2 

Besorolás: 
"Nagy 

rendszerek
" tipológia 

Besorolás: 
"Politikai-
kormányza
ti formák" 

(i) Világ összesen   7 346,63 134 325,30     

(ii) Posztszocialista régió összesen                2 209,43 41 647,00     

(iii)                               
Posztszocialista régió népességének részaránya 

százalékban, a világ lakosságához képest 30,07%       

(iv) Posztszocialista régió részaránya a világ területéhez képest    31,00%     

(v) 

Szocialista országok népességének részaránya, a világ 

népességéhez képest     0,34%   

(vi) 

A szocializmusból a kapitalizmusba már átment országok 

népességének részaránya a világ népességéhez képest                                                          27,71%   

(vii) 

A szocializmusból a kapitalizmusba most átmenő 

országok népességének részaránya a posztszocialista régió 

népességéhez képest     0,16%   

(viii) 

Szocialista országok területének részaránya, a világ 

területéhez képest     0,09%   

(ix) 

A szocializmusból a kapitalizmusba már átment országok 

területének részaránya a világ területéhez képest                                                          29,14%   

(x) 

A szocializmusból a kapitalizmusba most átmenő 

országok területének részaránya a posztszocialista régió 

területéhez képest     0,08%   

(xi) 

A posztszocialista rendszerben működő demokráciák 

népességének részaránya a világ népességéhez képest       3,10% 

(xii) 

A posztszocialista rendszerben működő autokráciák 

népességének részaránya a világ népességéhez képest       4,45% 

(xiii) 

A posztszocialista rendszerben működő diktatúrák 

népességének részaránya a világ népességéhez képest       20,58% 

(xiv) 

A posztszocialista rendszerben működő demokráciák 

területének részaránya a világ területéhez képest       3,49% 

(xv) 

A posztszocialista rendszerben működő autokráciák 

területének részaránya a világ területéhez képest       17,60% 

(xvi) 

A posztszocialista rendszerben működő diktatúrák 

területének részaránya a világ területéhez képest       8,08% 

 (xvii)

A posztszocialista rendszerben működő demokráciák 

népességének részaránya a posztszocialista rendszerek 

össznépességéhez képest       10,32%

(xviii)

A posztszocialista rendszerben működő autokráciák 

népességének részaránya a posztszocialista rendszerek 

össznépességéhez képest       14,79%

(xix)

A posztszocialista rendszerben működő diktatúrák 

népességének részaránya a posztszocialista rendszerek 

össznépességéhez képest       68,42%

(xx)

A posztszocialista rendszerben működő demokráciák 

területének részaránya a posztszocialista országok 

összterületéhez képest       11,25%

(xxi)

A posztszocialista rendszerben működő autokráciák 

területének részaránya a posztszocialista országok 

összterületéhez képest       56,77%

(xxii)

A posztszocialista rendszerben működő diktatúrák 

területének részaránya a posztszocialista országok 

összterületéhez képest       26,05%



  
1
 Forrás: Worldbank 2016a 

2
 Forrás: Worldbank 2016b 
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