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1.  Високорозвинуті  країни (ВВП/людина≥ 20000$, диверсифікована  економіка,
постіндустріальність, високий  рівень  продуктивності  праці, високий  рівень  розвитку 
освіти  і  науки, високий  рейтинг  ІРЛП≥50  місце)

  

1.1      Країни  великої  сімки (США, Канада, Велика  Британія, Франція, Німеччина,
Італія, Японія) – крім  всього  іншого  ці  країни  мають  ще  значну  військову  могутність 
і  політичний  вплив.

  

1.2      Високорозвинуті  країни  Західної  Європи ( Швейцарія, Нідерланди, Австрія 
та  інші) – за рівнем  життя  нічим  не  поступаються  великій  сімці, але  мають 
вузькоспеціалізовану  економіку  і  потребують  військового  захисту.

  

1.3      Країни – нафтоекспортери Перської затоки (Саудівська  Аравія, Кувейт,
Бахрейн, Катар, ОАЕ, Оман) – багатство  країни  побудоване  на  експорті  нафти  і 
нафтопродуктів  та  вдалому  адміністративному  менеджменті.

  

1.4      Східноазійські тигри (Південна  Корея, Тайвань, Гонконг, Аоминь, Сингапур) – ці 
країни  відзначаються  швидким  економічним  розвитком, впровадженням  сучасних 
технологій, значними  інвестиціями  в  освіту  і  науку.
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1.5      Країни, економіка  яких  створена  мігрантами (Австралія, Нова  Зеландія,
Ізраїль)

  

2.  Середньорозвинуті  країни (ВВП/людина= 5000…20000$, вузькоспеціалізована 
економіка, продуктивність  праці  висока  тільки  в  окремих  галузях, рейтинг  ІРЛП≈
90…50  місце)

  

2.1      Країни  нової  індустріалізації (Китай, Росія, ПАР, Індія, Мексика, Чилі  та  інші)
– країни  відзначаються  швидким  економічним  розвитком  за  рахунок, перш  за  все,
свого  природно – ресурсного  потенціалу).

  

2.2      Країни  з  потужним  економічним  потенціалом (Іран, Туреччина, Лівія,
Алжир, Таїланд, Філіпіни, Аргентина, Венесуела  та  інші) – ці  країни  будують 
економіку, перш  за  все, на  експорті  сировини  і  продукції  сільського  господарства.

  

2.3      Країни  колишнього  Радянського  Союзу (Росія, Україна, Білорусія,
Казахстан, Грузія, Азербайджан, Вірменія) – країни  пережили  важкий  перехідний 
період  від  адміністративно – командної  до  змішаної  економіки, поки  що  відсутні 
системні  реформи  в  економіці.

  

2.4      Країни  обслуговуючої  периферії (Британські  Віргінські  острови, Багамські 
острови, Мальдіви, Сейшельські  острови, острови  Кука  та  інші) – країни 
спеціалізуються  на  наданні  туристичних  і  фінансових  послуг, знаходяться  далеко 
від  світових  економічних  центрів.

  

3.  Країни, що  розвиваються (ВВП/людина≤ 5000$, вузькоспеціалізована  економіка,
орієнтована  на  експорт  сировини, низький  рівень  розвитку  освіченості, слабка 
інфраструктура, ІРЛП≤90  місце)

  

3.1      Країни  з  відносно  зрілою  економікою (Нігерія, Кенія, Пакистан, Індонезія,
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Бруней, Узбекистан, Туркменістан  та  інші) – ці  країни  більш  менш  вміло 
використовують  свій  багатий  природно – ресурсний  потенціал.

  

3.2      Слаборозвинуті  країни (більшість  країн  Центральної  та  Західної  Африки,
Киргизстан, Таджикистан  та  інші) – економіка  цих  країн  однобока, відсутня 
економічна  система, дуже  низький  рівень  розвитку  інфраструктури, слабка 
купівельна  спроможність  населення.

  

3.3      Найменш  розвинуті  країни (Афганістан, Сомалі, Південний  Судан,
С’єра-Леоне, Зімбабве, Гаїті  та  інші) – відсутня економічна  система, примітивні 
технології, населення  знаходиться  на  межі  виживання, громадянські  конфлікти.

  

Марко  Бобровський
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