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Existem várias formas de regionalizar o espaço geográfico, pois as regiões nada mais são do que uma classificação observada pela inteligência humana sobre o espaço geográfico. Assim, há regiões subjetivamente aceitas pelas pessoas em ambientes cotidianos, e regiões desenvolvidas com base em critérios científicos que estão sujeitos à premissa e conceitos de ordem natural ou social. Assim, a regionalização socioeconômica do espaço mundial é uma forma de alcançar a divisão entre diferentes países
com base em um nível de desenvolvimento no contexto do capitalismo moderno. Na verdade, é uma atualização da chamada Teoria dos Mundos que regionaliza o planeta com base nos países do primeiro mundo (capitalistas desenvolvidos), no segundo mundo (economia planejada ou socialistas) e no terceiro mundo (capitalistas subdesenvolvidos). No caso da regionalização socioeconômica, considera-se apenas a existência do primeiro e terceiro mundos, uma vez que a perspectiva socialista ou de
planejamento não está mais aberta a nível internacional após a queda do Muro de Berlim. Essa regionalização classifica os países em dois grupos principais: por um lado, os países do norte desenvolvidos; por outro lado, os países do sul subdesenvolvido. Portanto, muitos chamam essa separação da regionalização de norte a sul. Com isso, acredita-se que a maioria dos países ricos esteja localizada nos países em desenvolvimento mais ao norte do mundo, enquanto os países pobres estão principalmente no
sul. No entanto, esta divisão não segue estritamente a delimitação de mapeamento do planeta, com os países centrais do hemisfério sul como a Austrália, e países periféricos no hemisfério norte como a China. Note a seguinte imagem: A representação da divisão dos países com base em critérios socioeconômicos não para agora... Há mais depois do ;) É importante notar que essa forma de regionalização do espaço geográfico mundial não é apenas muito abrangente, mas também tem uma série de
limitações. A principal delas é que ela não mostra a heterogeneidade que existe entre países do mesmo grupo na classificação. Os países do norte desenvolvidos, por exemplo, apresentam-se com uma ampla variedade de perspectivas, com aquelas vistas como forças como os Estados Unidos, a Alemanha e outros, e aquelas consideradas economicamente limitadas ou afetadas por crises recentes como Portugal, Grécia, Rússia e Itália. Há também diferenças claras entre os países do sul subdesenvolvidos.
Por um lado, há países pequenos ou não desenvolvidos, como a economia, que se concentra principalmente no setor primário, e, por outro lado, aqueles chamados países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos industrializados, como brics (exceto Rússia), Tigres Asiáticos e outros. Alguns, como a China, têm economias muito desenvolvidas em termos de produção e criação de riqueza, mas sofrem de limitadas condições, ruim ruim analfabetismo, pobreza e vários problemas. Entender a dinâmica do
espaço mundial, mesmo do ponto de vista específico, é um grande desafio, por isso generalizações geralmente estão erradas. No entanto, a regionalização norte-sul é essencial para um foco comum no desenvolvimento socioeconômico de países e populações em diferentes partes do mundo. Assim, está sendo construído um quadro sobre o qual se aprofundar em termos de pesquisa e conhecimento, a fim de melhor caracterizar as relações sociais e espaciais no nível político e econômico internacional. Por
mim. Rodolfo Alves Pena As relações sociais e econômicas são responsáveis pelas mudanças no espaço geográfico, estruturando determinados locais de acordo com as atividades econômicas desenvolvidas, mudando o ambiente, criando novas condições, criando espaços privilegiados que afetam os fluxos migratórios, interferindo na geopolítica global, entre outros fatores. Nesse contexto, a geografia econômica é tema de estudo das transformações espaciais causadas pelas relações econômicas,
localização e organização dessas atividades. Outro ponto importante é a análise crítica das razões pelas quais um determinado tipo de atividade econômica é realizada em um só lugar, levando em conta elementos da região, como clima, alívio, disponibilidade de recursos naturais, etc. Boa leitura! Wagner de Cerqueira e Francisco Formados em Relações Econômicas geográficas no Planeta Publicado: Wagner de Cerqueira e Francisco 1 RELAÇÕES POLÍTICAS E ECONÔMICAS NO ESPAÇO MUNDIAL 2
FONTE PODER Multinacional EstadosResivos para organizar o espaço geográfico mundial China: o alto PIB do poder militar de um membro do Conselho de Segurança da ONU. 04/08/2017 3 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA Japão Alemanha Reino UnidoFrance Itália Influência na ONU, Em Conferências Internacionais, em Conflitos entre Pessoas e Países 08/04/2017 4 MULTINACIONAIS Controlam a maior parte da produção e comercialização do mundo Serviços Líderes Concentrar Recursos
Financeiros Têm alto desenvolvimento tecnológico 08/04/2017 5 GEOPOLÍTICA Relações políticas e econômicas no mundo e a influência dos Estados-nação no espaço geográfico. 08/04/2017 6 Nações Unidas, criadas em 1945 São vários organismos interconectados representados pelos interesses dos países vitoriosos da Segunda Guerra Mundial. Os Estados Unidos, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido têm poder de veto no Conselho de Segurança. 08/04/2017 7 GEOPOLÍTICA
CONTEMPORÂNEAINfluência na estruturação da economia mundial Conflitos Mundiais da rivalidade do século XX entre o Capitalismo X Socialismo Guerra. Guerra. o socialismo do colapso da URSS na estruturação do espaço geográfico através da globalização do capitalismo. 08/04/2017 8 REGIMES POLÍTICOS CAPITALISMO Divisão política nas classesSOCIALISMO ou MARXISMO Divisão política nas classes Produção de Propriedade Privada e Serviços para o Comércio De Trabalho é Lucro
empregador-empregado. A base nas ideias de Marx economia planejada significa que a produção pertence ao Estado: por lei prevê condições mínimas de vida, não possuem classes sociais 08/04/2017 9 Globalização do capitalismo Controvérsia e competição econômica entre os países dos Estados Unidos, Japão e União Europeia (UE) 70% do PIB mundial e 80% do investimento estrangeiro da China: atuando como a quarta potência econômica, atrás apenas dos EUA, Japão e Alemanha. Rússia: Um
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entre os países, a cooperação diplomática, o apoio internacional e a condenação internacional de líderes políticos e regimes internacionais. As relações sociais e econômicas, por sua vez, ocorrem no espaço global com base em tratados de comércio internacional. Blocos de cooperação econômica como o NAFTA, o Mercosul e a União Europeia promovem o livre comércio entre diferentes países para garantir que estejam correlacionados com um conjunto de regras e práticas que foram objeto de um acordo
geral entre os membros. Outro exemplo de relações socioeconômicas no cenário global é a adoção de leis, regras e normas de migração. O país que determina que aceitará x imigrantes que cumpram as regras e efetivamente vinculem escala socioeconômica em escala global. Obrigado por usar nossos serviços. Somos um grupo sem fins lucrativos que gerencia este serviço de compartilhamento de documentos. Precisamos de sua ajuda para manter e melhorar este site. Para manter nosso site funcionando,
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