
 جداول آماری

 (0212و  0222های درآمدی  ):  ترکیب طبقاتی شاغالن در جهان و گروه1.1جدول  
طبقه    و متوسطی کارگر طبقهجمع  % به هزار کل شاغالن سال جنس شرح 

 دارسرمایه
کارکنان فامیلی بدون  زیبورژواخرده

 مزد
 حداقل بیکاران به هزار

  کل جهان
  زن جهان

  کل جهان
  زن جهان

  کل جهان: درآمد پایین

  زن جهان: درآمد پایین

  کل جهان: درآمد پایین

  زن جهان: درآمد پایین

جهان: درآمد میانی 
 پایین

  کل

جهان: درآمد میانی 
 پایین

  زن

جهان: درآمد میانی 
 پایین

  کل

جهان: درآمد میانی 
 پایین

  زن

  کل جهان: درآمد میانی باال

  زن جهان:درآمد میانی باال

  کل جهان: درآمد میانی باال

  زن هان: درآمد میانی باالج

  کل جهان: درآمد باال



طبقه    و متوسطی کارگر طبقهجمع  % به هزار کل شاغالن سال جنس شرح 
 دارسرمایه

کارکنان فامیلی بدون  زیبورژواخرده
 مزد

 حداقل بیکاران به هزار

  زن جهان: درآمد باال

  کل جهان: درامد باال

  زن جهان: درآمد باال

 براساس 0202ماخذ : محاسبات نویسنده در سال 
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=32  

 

  

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=32


 (0212های درآمدی  ): ترکیب طبقات )شاغالن و بیکاران( در جهان و گروه 1.0جدول 
 

 به % به هزار   

کل  شاغلان و  شرح

 حد اقل بیکاران

حداقلی سهم    تخمین  )شاغل و بیکار(  ی کارگر طبقه 

 ی متوسط طبقهشاغلان 

کارکنان فامیلی  زیبورژواخرده دارسرمایه  یطبقه

 بدون مزد  

  جهان

  جهان: درآمد پایین

  جهان: درآمد میانی پایین

  لاجهان: درآمد میانی با

  جهان: درامد بالا

      0202و محاسبات نویسنده  در سال  1.1بر اساس جدول  مأخذ: 

  



 (0212: ترکیب طبقاتی شاغالن در برخی از کشورها ) 1.1جدول 

  
  

کل  شاغلان به  کشور

 هزار

 کارکنان فامیلی بدون مزد زیبورژواخرده دارانسرمایه ی متوسططبقهشاغلان نخمین حداقلی  کارگر  یطبقه  %

  برزیل

  شیلی

  ترکیه

  ایران

  اسراییل

  ژاپن

  کره جنوبی

  فرانسه

  آلمان

  فدراسیون روسیه

  سوئد

  انتایو

  ایالات متحده


  چین

  کوبا

  ویتنام

     :بر اساس 0202ماخذ:  محاسبات نویسنده  در سال 

      

 http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=32 

 

  

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=32


 

ت در سط در کّل جمعیی کارگر و متو طبقه: سهم جمع  شاغالن 1.1جدول 
 جهان

 

 سال

جمعیت 
 جهان

 میلیون نفر
 مزد و حقوق بگیران

 % )میلیون نفر(

   927   9 میلیون  

  4.4  052 میلیون  

 1.6  1.0 میلیارد  

9.9  1.1 میلیارد  

 مأخذ: 
http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=32 

 

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=32


 
 

  



        های مختلف اقتصادی )به %(ت: سهم اشتغال در  فعالی1.1جدول 

 خدمات صنعت کشاورزی   سال  

  انجه

  جهان

  درآمد پایین

  درآمد پایین

  درآمد میانی پایین

  درآمد میانی پایین

  درآمد میانی بالا

  درآمد میانی بالا

  درآمد بالا

  ادرآمد بال

  برزیل

  شیلی

  اسراییل



 خدمات صنعت کشاورزی   سال  

  ایالات متحده

  فرانسه

  کره جنوبی

  فدراسیون روسیه

  تایوان

  ترکیه

  ایران

  ویتنام

  چین

        :  2222ماخذ براساس محاسبات نویسنده در سال 

     ILOSTAT -Employment    

  

https://ilostat.ilo.org/topics/employment/


  

 2267 -2222ی  در کل اشتغال در دوره  * : شاخص پرولتریزاسیون 6.1جدول 

    در سطح جهان

    آمد پایین در

 از جمله هند و ویتنام  درآمد میانی پایین

 از جمله چین و کوبا  درآمد میانی بالا

 و تایوان و کره جنوبی از جمله هنگ کنگ  درآمد بالا

    کشورهای منتخب:

    ایالات متحده

    ایران

    ترکیه

 

    چین

    ویتنام

 کوبا

 

   

 زمانی است. ی+ نشانگر افزایش خالص پرولتریزاسیون در یک دوره1رقمی بیش از *

    : کبس ی شاخص توسط نویسنده  بر اساس جمع مزد و حقوق بگیران آمارماخذ: محاسبه

  
 http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=32     

 

  

http://www.ilo.org/ilostat/faces/oracle/webcenter/portalapp/pagehierarchy/Page3.jspx?MBI_ID=32%20%20%20%20


    : سهم اشتغال دولتی در برخی از کشورها1.1جدول 
 

 ماخذ: 
.ilo.org  https://ilostat    

englais.wpd (ilo.org)     

  

  % سال کشور

  برزیل

  شیلی

  ایران

  ترکیه

  اسراییل

کره 

 جنوبی

 

فدراسیون 

 روسیه

 

  ژاپن

  آلمان

  فرانسه

ایالات 

 متحده

 


  کوبا

  چین

  ویتنام

https://ilostat.ilo.org/
https://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/download/wp_pse_e.pdf


 

              *ضریب شاخص جینی - 2.6جدول   
  0211 کشور

  برزیل

  شیلی

  آلمان

  فرانسه

  ایران

  اسراییل

  کره جنوبی

  فدراسیون روسیه 

  سوئد  

  ترکیه

   ایالات متحد



  چین

  ویتنام

  کوبا

 122  .معادل نابرابری کامل است 

  :ماخذ 

World Development Indicators | The World Bank Gini index (World Bank estimate) | Data 

 

http://wdi.worldbank.org/table/4.2
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?view=chart
https://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI?view=chart


 
  باالی جامعه و  شاخص شکاف درآمدی %02:  سهم  درآمد 0.0جدول 

 

 باال %02سهم درآمد  
 

 شاخص شکاف نابرابری

  

  برزیل

  شیلی

  آلمان

  نسهفرا

  ایران

  اسراییل

  کره جنوبی

  فدراسیون روسیه

  دسوئ

  ترکیه

  یالات متحدها


  چین

  ویتنام

  کوبا

 ماخذ: 
Income share held by highest 20% | Data (worldbank.org)  
http://data.worldbank.org   

 

https://data.worldbank.org/indicator/SI.DST.05TH.20?view=chart
http://data.worldbank.org/


 

 2267های جاری در جهان در سال : تولید ناخالص داخلی و  درآمد سرانه  به قیمت2.2جدول 

 درآمد سرانه به دلار تولید ناخالص داخلی به % ناخالص داخلی به تریلیون دلار تولید 

  جهان

  درآمد پایین 

  درآمد میانی پایین

  درآمد میانی بالا

  درآمد بالا

  ایالات متحده

  چین بدون هنگ کنگ

  ژاپن

  آلمان

  هند

  فرانسه

  برزیل

  کره جنوبی

  فدراسیون روسیه

  ترکیه

  ایران

 :ماخذ  
 GDP (current US$) | Data (worldbank.org)  

| Data (worldbank.org)GDP per capita (current US$)   https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD      

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD
https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD


 2267: تجارت خارجی در جهان در سال 2.6جدول 

  
  

 به % به % به تریلیون دلار 

سهم واردات در   انسهم صادرات درجه واردات صادرات

 جهان

  جهان

  چین وهنگ کنگ

  اروپا بدون انگلستان یاتحادیه

  ایالات متحده

  درآمد پایین 

  درآمد میانی پایین

  درآمد میانی بالا

  درآمد بالا

 ماخذ: 
http://wdi.worldbank.org/table/4.17# 

https://ec.europa.eu/eurostat 
https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS 

 

http://wdi.worldbank.org/table/4.17
https://ec.europa.eu/eurostat
https://data.worldbank.org/indicator/NE.TRD.GNFS.ZS


 (2262جهانی در تولید ناخالص داخلی جهان ) ی های سرمایه: سهم انواع جریان2.2جدول 

   به

  گذاری مستقیم خارجیسرمایه

  گذاری در اوراق بهادارهسرمای

  قروض بانکی

 ماخذ:

 UNCTAD. 2019     
  

 

 

    (2262گذاری مستقیم خارجی ) : جریان خروجی و ورودی  سرمایه2.2جدول 

  
  

 جریان خروجی
 به میلیارد دالر

 جریان ورودی
 به میلیارد دالر 

  جهان

  چین

  (چین) هنگ کنگ

  اتحادیه اروپا

  ایالات متحده

  های پیشرفتهریداسرمایهدیگر 

 ماخذ:

UNCTAD. 2019  
  

  



 
  

    (2262) و مناطق مختلفهای اقتصادی گذاری  مستقیم خارجی در  گروه: جریان ورودی سرمایه2.4جدول 

 به %  به تریلیون دالر  

  گذاری خارجی در جهانورودی سرمایه

  های پیشرفتهداریبه سرمایه

  گر کشورهابه دی

  به مناطق مختلف:

  آسیا 

  آمریکای شمالی

  اروپا

  آمریکای لاتین

  آفریقا

 ماخذ:

UNCTAD. 2019     
 

    (2262ی  شرکتهای وابسته ): دارایی، اشتغال و نرخ بازده2.3جدول 

  تریلیون دالربه  های وابسته )افیلیه(کل دارایی  شرکت

  نفر به میلیون های وابسته )افیلیه(اشتغال در  شرکت

 به % گذاریی جریان ورودی سرمایهنرخ بازده

6 به % گذاریی جریان خروجی سرمایهنرخ بازده

 ماخذ:

UNCTAD. 2019       


